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نعالى:قال

بِأَئدِبهِئماَئكِنَفيَكنُبُونَلفَذِينَفَوَتل

بِهِءثَحَنالخلًالِيَثصزُوأاَلئهِعِندِمِقهَذَايَقُولُونَثُمً

سَّايَكسِبُونَلهُموَوَتلأَثِدِيهِخسانَحَبَمثلهُمفَوَيْلٌ

97[:هَالبقرأ
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الرحيمالرحمناللّهبسم

المقدمة

اَلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينرفيدتهالحمد

اجمعين.وصحبه

،الميلاديعشرالئامنالقرنفيالأوربيالتنويرعصرفبحلولبعد،أما

علميةحركةذلكورافق،الكنيسةقيودمنبالانعتاقالأوربيةالمجتمعاتبدات

هذهوشملتالجديد(،والعهدالقديم)العهدالمقدسالكتابلنقدواسعة

نظريةباكتشافذلكبعدلتتكلل،الحاليةالتوراةأصولعنالبحثالحركة

التوراتية.المصادر

المصدريناكتشفالذيأسزوكبحانالنظريةاكتشافعمليةبدات

ناإلىالعلماءمنكثيريدعلىقرنمناكثرواستمرتوالإلوهيمي،اليهوي

سبقهمنأبحاثوتنسيقبحمعقامالذيفلهاوزنيوليوسبظهورانتهت

الحاليّة.التوراةمصادرعنرائعةنظريةللناسليقدمعليهاوالإضافة

ورغم،الحاليةالتوراةلتفسيرنظريةأحسنالتوراتيةالمصادرنظريةوتعد

مواطنإلىالعلماءونبهأثراهابلقدرهامنيحطلمفهوالقدلبعضتعرضها
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ظهورهامنذمحلهاالحلولأخرىنظريةايتستطعولم.فجبروهفيهاالنقص

الحاضر.وقتناوإلىعشرالتاسعالقرنفيالنهائيبشكلها

المعاييرعرضخلالمنالنظريةهذهلبيانمتواضعجهدهوالكتابهذا

تلكتأليفتاريخوبيان،التوراةفيالموجودةالمصادرلتصمِزوُضِعتالتي

نصوعوتناقضاختلاففيوأثرهاوسماتها،وبيئتها،وفحواها،المصادر،

الحالية.التوراة

منوهي،التوراةإلىالنسّاخإضافاتعنالحديثالضروريمنورايت

يسبقنيلمموضوعإلىوتطرقت.الباحثينمنالكئيرذكرهاعنغفلالتيالمصادر

السامرية.التوراةفيالإلوهيميالمصدرتيارأثروهو،علميحسبأحدإليه

:فصولأربعةإلىالكتابقسئمت

الحالية.التوراةعننبذة:الأولالفصل

التوراتية.المصادرنظرية:الثانيالفصل

وأثرهالتوراتيةالمصادربينوالتناقضالاختلاف:الثالثالفصل

الحالية.التوراةنصوصوتناقضاختلاففي

السامرية.التوراةفيالالوهيميالمصدرتيارأثر:الرابعالفصل

التوفيق.وليواللّههذاعمليفيوُفقتقدأكونأنوأرجوهذا
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)الفصولوالإصحاحاتالأسفارإلىبالإشارةيتعلقفيما:تنويه

الاَتية:المختصراتاستخدمتوالفقرات

الثامنة.الفقرة،السادسالإصحاح،التكوينسفرأعني(6:8)تكوينمئلأ

،الأولالإصحاح،الخروجسفرأعني1:8-12()خروجمثلاً

.عشرةالثانيةالفقرةإلىالثامنةالفقرة

،الخروجسفرأعني(24و1،-21ب702:)خروجمثلاً

منالأولالقسمإلىالعشرينالفقرةمنالثانيالقسم،السابعالإصحاح

والعشرين.الرابعةالفقرةإلىبالإضافة،والعشرينالحاديةالفقرة

الرابعالإصحاح،الخروجسفراعنيب(27)خروجمثلاً

))(.والعشرينالسابعةالفقرةمنالثالثالقسمعشر،

الخامسةالفقرةمنالعدد،سفرأعني88(5:5-7:)عددمثلأ

السابع.الإصحاحمنوالثمانينالثامنةالفقرةإلىالخامسالإصحاحمن

الثالث.الإصحاح،التكوينسفرأعني(3)تكوينمثلاً

الإصحاح،الخروجسفرأعني5-7()خروجمثلاً

والسابع.والسادسالخاص

:،تكوين12،:فىتكوين)مثلقسمينإلىمصدرينإلىتنتميالتيالفقرةالعلماءقتم)1(

2،15:خروج)مثلافسامثلاثةإلىمصادرثلاثةإلىتنتميالتيالفقرةولْسمواب(،2

جى(.25:>,!ب،25:خرو!
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الأولىالفصلى

الحاليّةالتوواةعننبةة
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JIMاالفملى

الحاليّةالتوراةمننبةة

ومعانيهاالتوراةأسماءأولاَ:

وأيُرشدأويعلّمبمعنى)يرى(،العبريالفعلمنمشتقة()التوراةكلمة

.)(("
.الإرشادأوالتعليممعناهاديكون.يري

و)نوموس:)الشريعة(،مثل،اصطلاحيةتسمياتعدةعليهاوأطلقت

الترجمةاستخدمته()7(،قانونأوشريعةمعناه)يونانيمصطلحوهو(،الناموس

فيالواردةالتوراةلكلمةكترجمةمرة،)043(اديُقاربما)3(السبعينيةاليونانية

604.ص2،ج(،)توراةمادة،الكتابيةالمعارفدائرة)،(

مادة،القديموالث!رقالمقدسالكتابفيالجامعالمحيط:الفغاليبول!ىللخوريراجع)2(

.د.فيربروج:وفيرلين،فى60ص،الأولالعهد،الكتابرحابوفي507،ص(،)الشريعة

مادة،المقدسالكتابوقاموس604Xص)شريعة(مادةالجديد،للعهدالموسوعيالقاموس

789.ص(،)ناموس

أنجزتبأنهاسابقاًيعتقدكان،اليونانيةإلىالعبريةمنالقديمالعهدلكتابترجمةهي)3(

ذلكبعدتبينلكنبالسبعينية،سميتولذلك،يوم)72(مدةفييهوديأ،عالمأ72()يدعلى

مزجمينبدعلى.م،ق015ومق025بينتمتالترجمةهذهوانالخبر،هذاصحةعدم

.4243-ص،نقديةدراسةالقديمالعهد:للمؤلفراجعللتفاصيل.مختلفين
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والقانونيةالتشريعيةالمقاطعبهتقصد)2(وكانت)1(.القديمالعهدكتابنصوص

)3(.فقط

لسببين:الجديد)4(،العهدكتابعنهاأخذهالميلاديالأولالقرنوفي

اليونانية.باللغةالجديدالعهدتدوينأولهما:

منمأخوذةالقديمالعهدمنالجديدالعهداقتباساتوثانيهما:

الشعينية.اليونانيةالزجمة

علىفأطلقه)الناموس(،مصطلحاستخدامفيتوسّعَالجديدالعهدلكن

الحاليّة)5(.التوراةأسفارجميع

اليونانيونسمّاهافقدأسفار،خمسةإلىالحاليةالتوراةقسّموااليهودولأن

الأسفارذوالكتابأي()6(،لفيفةأودرج:توكس،خمسة)بنتا:بنتاتوكس

الكتب،وأسفارالأنبياءوأسفارالتوراةأسفارتضممؤلفاتمجموعة:القديمالعهد(1)

34الأرثوذكسوعندسفرأ،93والبروتستانتاليهودعندالقديمالعهدأسفارومجموع

سفراً.46الكائوليكوعند،سفرأ

.456صالجديد،للعهدالموسوعيالقاموس:فيربروج()2

2.ص،التوراة:المخلصيكوبالقس()3

العامةوالرسائلبولسورسائلالأربعةا،ناجيلتضممؤلفاتمجموعةالجديد:العهد()4

سفرأ.()27الجديدالعهدأسفارمجموعويبلغيوحناورؤيا

2.ص،التوراة:المخلصيكوبالقس()5

طرفيعلىويضعون،الرقوقأوالكتانقماشمنقطععلىأحيانأيكتبونالقدماءكان()6

للتفاصيل،لفيفةأودرجوتسمىالاَنالخرائطتل!كمالقها،لغرضخبقضيبالقطعة

024.صالثانيالمجلد)كتاب(مادة،المقدسالكتابقاموس:بوستجورجراجع
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ترجمةإتمامبعدأي)1(.مقالثانيالقرنفيالتسميةهذهظهرتوقد،الخمسة

اليونانية.إلىالقديمالعهد

لأن()2(.الخمسةموسى)أسفاراسمأيضأالحاليةالتوراةعلىوُيطلق

الصلاةعليهموسىعلىأنزلتالتيالتوراةنفسهيبأنهايعتقدوناليهود

.والسلام

الحاليّةالتوراةفحوىثانياً:

ثمواحدأ،كتاباًكانت.م)3(،ق004سنةالحاليّةالتوراةنشأتعندما

أسفار)4(.أوكتبخمسةإلىذلكبعدقسفت

سنةقبلاي)5(.السبعينيةاليونانيةالترجمةقبلماإلىالتقسيمهذاويعود

C25.ق.م

932-033صروالأنبياء،الاَباءمعالقديمالعهدإلىتعرتالفغاليْبولىراجع)فى(

التوراة،المخلصيوكوب2ص،الوراةمقدمة(،الكاثوليكية)ال!نسخةالمقدسوالكتاب

52.صنقديةدراسةالقديمالعهدالمدرسْسريعليوالدكتور2ص

()توراةمادةالكتابيةالمعارفودائرة95ص،الخمسةالشريعةكتب،المقدسالكتاب)2(

604.صجز،

فيالمقدسوالكتاب9،ص،القديمالعهدلقراءةمدخل:المخلصيكوبالقسراجع)3(

فى.5ص،المسيحيالتعليم

56.ص،الأولالعهد،الكتابرحابفي:الفغاليبولس(4)

2.ص،التوراة:المخلصيكوبالقس)5(
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الخمسة:التوراةأسفارلفحوىاستعراضيليوفيما

)التكوين(واسمه،التوراةاسفارأول:التكوينسفرأ-

لأنه(،تكوينأي)جنسيسالسبعينيةاليونانيةالترجمةعننقلاًجاء

الأولالإصحاحينفيوالإنساناالعاخلق()أوتكوينعنيتكلم

.1(منه)والثاني

البدء()فيأي)براشيت(،للتوراةالعبريالنصفيوشممى

)2(.عباراتهأولىوهي

عددويبلغفصلاً(،)اوإصحاحاً)05(منالتكوينسفريتكون

قسمينْإلىالمحتوياتحيثمنويُقسمفقرة،1542()فقراته

أ(:أ-أ)الاصحاحات:الأولالقسم

العالم.خلققصة

.والسلامالصلاةعليهآدمقصة

447,ص6،جى(،التكوينسفر-)تكوينمادة،الكتابيةالمعارفدائرةراجع)1(

المسيحيةوالقراءة375،ص(،التكوين)سفرمادة،الجامعالمحيط:الفغاليوبول!

فى.8ص،القديمللعهد

448X-0447!6،،(التكوينسفر-)تكوينمادة،الكتايةالمعارتداثرةراجع;2(

القديم،العهدإلىوتعرف375،ص(،التكوين)سفرمادة،الجامعالمحيط:الفغاليوبولس

.332ص
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وهابيل.)قابيل(قايينقصة

قايين.سلالة

وسلالته.(والسلامالصلاة)عليهاَدمبنشيت

.والسلامالصلاةعليهنوحقصة

ويافث(.وحام)سامالثلاثةنوحأبناءسلالة

بابل.برخ!قصة

الصلاة)عليهنوحبنساملسلالةتفصيليبيان

(.والسلام

(.والسلامالصلاة)عليهإبراهيمأبي)اَزر(تارحسلالة

:12-05()الإصحاحاتالثانيالقسم

لوطقصةتتخللها،والسلامالصلاةعليهإبراهيمقصة

والشطر،والسلامالصلاةعليهإسماعيلوقصة،والسلامالصلاةعليه

.والسلامالصلاةعليهإسحاققصةمنالأول

.والسلامالصلاةعليهإسحاققصةمنالثانيالشطر

.والسلامالصلاةعليهيعقوبقصة

.والسلامالصلاةعليهيوسفقصة
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)الخروج(واسمه،التوراةأسفارثاني:الخروجسفر2-

لأنه()1(،خروجاي)اكسودوسالسبعينيةاليونانيةالترجمةعننقلأجاء

الصلاةعليهموسىبقيادةمصرمنإسرائيلبنيخروجقصةيروي

.والسلام

وهيyأسماء(هذهأي)شموتللتوراةالعبريالنصفيويسمى

)2(.عباراتهاولى

عددويبلغفصلاً(،)أوإصحاحأ()04منالخروجسفريتكون

:اقسامثلاثةإلىالمحتوياتحيثمنوُيقسم،فقرة()1224فقراته

:11(أ-)الاصحاحات:الأولالقسم

إسرائيل.لبنيفرعوناضطهاد

ونشأته.والسلامالصلاةعليهموسىمولد

للرجل(والسلامالصلاة)عليهموسىقتلحادثة

فيها.وزواجهصماقامتهمدينإلىوفرارهالمصري

وفيربروج:305،ص(،الخروج)سفرمادة،الجامعالمحيط:الفغاليبول!راجع()فى

ودائرة933،ص()خروجمادة،المقدسالكتابوقاموس704،ص،الموسوعيالقاموس

.258ص!3،السفر(،-)الخروجمادة،الكتابيةالمعارف

اللغةقواعدفيالكنزبدر:ومحمد332،ص،القديمالعهدإلىتعزف:الفغاليبولى()2

فى.28ص،العبرية
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(.والسلامالصلاة)عليهلموسىاللهتكليم

بأمرمصرإلىوالسلامالصلا-عليهموسىعودب

إسرائيل.بنيلإنقاذاللَهمن

عليهموسىعودةبعدجرتالتيالأحداثرواية

والسلامالصلاةعليهموسىمقابلةوأبرزها:مصر،إلىوالسلامالصلاة

الضرباتقصة،والسحرةوالسلامالصلاةعليهموسىقصة،لفرعون

،الضفادعوإرسالدم،إلىالنيلماء)تحولبالمصريينانزلتالتيالعشر

(.ذلكوغيروالجراد،،والذباب،والبعوض

12-18(:)الاصحاحات:الثانيالقسم

.اليهوديالفصحعيدأحكام

(.المصريينأبكار)موتالعاشرةالضربة

الصلاةعليهموسىبقيادةمصرمنإسرائيلبنيخروج

.ملسلاوا

إسرائيل.لبنيوجنودهفرعونمطاردة

الضفةإلىيعبرونإسرائيل)بنوالبحرانشقاقمعجزة

(.وجنودهفرعونوغرقالبحر،انشقاقبعدالأخرى

الإنتصار.نشيداوالبحرنشيد
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سيناء.جزيرةشبهفيإسرائيلبنيمسيرة

.والسلوىالمنإنزالمعجزة

.الصخرةمنالماءخروجمعجزة

1(.)العماليقعلىإسرائيلبنيانتصار

.وصهرهموسىبينلقاء

بنيعلىالقضاةيُقيموالسلامالصلاةعليهموسى

ئيل.اسرإ

:91-04()الاصحاحات:الثالثالقسم

الطور(.)جبلسيناءجبلإلىإسرائيلبنيوصول

العشر.الوصايانص

العهد.كتابنص

الجبل،إلىوالسلامالصلا-عليهموسىصعود

وليلة.يوماْأربعينهناكوبقائه

المقدِس)1(.بناءأحكام

عاشالأدوميين،إلىتنتميالتيالبدويةالقبائلمنمجموعةأوقبيلة:العماليق()فى

المحيط:الفغاليراجع،فلسطينغربوجنوبسيناءبينالصحراءفيالعماليقيون

868.ص(،)عمالقمادة،الجامع
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موسى.علىالتوراةنزول

وتوبتهم.الذهي،العجلإسرائيلبنيعبادة

بنوكانخيمةعنعبارة)وهوالمقدِسبناء

رحلوا(.كلمامعهمينقلونهاإسرائيل

)سفرواسمه،التوراةأسفارثالث:اللاوينسفر3-

ويتيكون:J)السبعينيةاليونانيةالترجمةعننقلاًجاء(اللاويين

إلىينتمون)وكلهمالكهنةدورعنبالكشفيهتملأنهاللاويون()2(.

الذبائح،طقوسفي(والسلامالصلاةعليهيعقوببنلاويقبيلة

بالنذور)3(.والاهتمامبالأعياد،والاحتفالالتطهير،واحكام

ربك)سبحان:فيهاللهيسكنكيمقدسأصنعواإسرائيلبنيأنالحاليةالتوراةتذعي(1)

يومَقبضتهجميعاًوالأرضقدرهحقالثهقَدَرُوا)وما،18:الصافات(يصفونعماالعزةرب

.67الزمر:(،يشركونعماوتعالىسبحانهبيمينهمطوياتوالسمواتالقيامة

يوسف:صموئيلود.6،ص،اللاويينسفر:ملطييعقوبتادرسالقمصراجع)2(

فى.فى5ص،القديمالعهدإلىالمدخل

العهدإلىتعرت:الفغاليوبولس6،ص،السابقالمصدر-ملطيتادرسراجع)3(

332.ص،القديم
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أولعلى)ودعا(اي)ويقرا(للتوراةالعبريالنصفيوش!مى

)1(.فيهكلمة

)سفراسمعليهوأطلق()2(،الكهنة)شريعةهواليهودعندآخراسموله

العربيةالترجمةوفي،()4المقدسللكتاب)3(الشدياقفارسأحمدترجمةفيالأحبار(

المصدر:يوسفوصموثيل6،ص،السابقالمصدر:ملطيتادرسراجع()فى

.511ص،السابق

.74ص،الثمينالمقدسالكتابإلىالطالبينمرشد)2(

قريةفيولد،والأدبباللغةعالم:(rl888-8104)الدياقفارسأحمد)3(

فيالعربيةاللغةدرسفارسأ.سمياهمارونيانمسيحيانوابواه)بلبنان(عشقوت

المسيحيةالمعارفترقيةبحمعيةالمعروفةالإنكليزيةالجمعيةإليهعهدتومصر،لبنان

سنةلندنفيكاملةترجمتهوطُبعت،المهمةلإنجازفقان،المقدسالكتاببترجمة

1857rالشدياقترجمةوئعدّ،85،م(.سنةالجديدالعهدمنهاطُبعقد)وكان

وقذرها،الأدبيوالأسلوببالدقةتميزتفقد،المقدسللكتابعربيةترجمةافضل

الإسلامي،الديناعتقوفيها،تونسإلىالدياقسافربعدهاقدرها.حقالنقاد

الزركلي:الدينخيرراجع)أسطنبول(.الاَستانةفيتوفي،فارسأحمدنفسهوسمى

ص،07(،الثدياق)فارسمادة،الجامعالهيطوالفغالي،391ص،ج!،الأعلام

(.)المقدمة،الثدياقترجمةالجديد(والعهدالعتيق)العهدالمقدسةوالكتب

الأحبار(.)سفرالثدياقترجمةراجع)4(
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الزجمةبتسميةأخذتفقدالبروتستانتيةالعربيةالترجمةأما)1(،الكاثوليكية

)؟(.السبعينيةاليونانية

فقراتهعددويبلغفصلاً(،و)1إصحاحاً)27(مناللاوينسفريتكون

:أقسامأربعةإلىالمحتوياتحيثمنويُقسم،)985(

والقدمات،الذبائحأنواعويعرضأ-7(:)الاصحاحات:الأولالقسم

)3(.الذبائحمنونصيبهمالكهنةوواجباتتقديمها،وطقس

الصلاةعليه)4(هارونتكريس8-01(:)الاصحاحات:الثانيالقسم

)5(.الكهنوتلوظيفةوبنيهوالسلام

)شريعةالقسمهذايُسمىأ-46(:أ)الإصحاحات:الثالثالقسم

والحشراتوالطيوروالمائيةالبريةبالحيواناتقائمةعلىيحتويوهو(الطهارة

)الفأرةالبريةوالدويباتالمُحرّمةالحيواناتمسوحكموالمُحزمة،المباحةالجنحة

والحروقوالقروحوالبَرَصبالنفاستتعلقوأحكامذلك(،وغيروالعظاية

الأحبار(.)سفرالكاثوليكيةالعربيةالترجمةراجع()1

اللاوين(.)سفرالبروتستانتيةالعربيةالزجمةراجع)2(

المدخل:يوسفوصموئيل99.ص،القديمالعهدمقدمات:كاملجورجيوهيبد.)3(

فى.فى6ص،القديمالعهدإلى

.والسلامالصلاةعليهيعقوببنلاويقبيلةإلىوالسلامالصلاةعليههارونينتمي)4(

99.ص،السابقالمصدر:كنعانجورجيوهيبد.)5(
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يومواحكام،الحيضعنأحكاممعالسيلانومرضالجلديوالطفحوالصلع

.الغفرانيومأوالتكفير

)شريعةالقسمهذايُسمى:17-26()الإصحاحات:الرابعالقسم

اللَه(،لغيرالذبحتحريم)مثلبالذبائحتتعلقأحكامعلىيحتويوهو(القداسة

لاسيماالزنا،وتحريم،الميتةواكل،الدمأكلكتحريماخرىاحكامإلىبالإضافة

العبادةفيأحكامعلىيحتويكما،الجنسيالشذوذوتحريم،المحارمزنا

حفظووجوب،الأوثانصنعوتحريماللّه،كيرعبادةكتحريم:والأخلاق

والظلمالغموسواليمينوالخداعوالكذبالسرقةعنوالنهي،السبت

إلىالإساءةوعدم،الأصملعنوعدمحقه،الأجيرإعطاءووجوب،والسلب

والحقدوالاتقاموالثأرالنميمةوتحريم،الربتقوىووجوب،الأعمى

وعدممستديرأ،حلقأالرأسحلقوعدم،والتنجيمالعرافةوتحريموالبغض!،

الحكم،فيالجورعنوالنهي،النزيلظلمعنوالنهي،اللحيةأطراففص

قرباناًابنهذبحمنعقوبةوبيان،والكيلوالوزنالمساحةفيالقسطووجوب

الزناوعقوبة،العرافينوراءوالسير،الوالدينعقوقعقوبةوبيان،للأصنام

بالكهنةتتعلقأحكاممعوالعرّاف،الساحرعقوبةوبيان،المحارمزنالاسيما

وأحكام،القرابينبطهارةتتعلقوأحكام،الكهنوتموانعوبيان،الكهنةوعظيم

السبتيةالسنةوأحكام،بالعبادةتتعلقاحكامإلىبالاضافة،اليهوديةالأعياد

ئحصد(،ولاتفلحفلا،لترتاحالأرضتتركوفيها،سنواتسبعكلمرة)تأتي
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هذاوينتهي،والسكنبالأرضتتعلقوأحكامسنة(،05كل)تأتياليوبيلوسنة

وعظية.بخاتمةالقسم

أحكامفيهاللاوفيلسفرملحقوهو:27()الاصحاح:الخامسالقسم

والفدية.النذرعن

واسمه،التوراةاسفاررابعالعدد:سفر4-

يا)أرثيموس(السبعينيةاليونانيةالترجمةعننقلاًجاء)العدد(

فيالأول:إسرائيللبنيإحصاءينيسجللأنه)العدد()1(،

26()2(.)الإصحاحفيوالثانيا-4(،)الإصحاحات

العبارةوهي(،برية)فيأي)بمدبر(للتوراةالعبريالنصفيوش!مى

السفر)3(.منالأولالإصحاحمنالأولىالفقرةفيالواردة

وصموئيل82،صالجديد،للعهدالموسوعيالقاموس:فيربورجراجع()فى

)العدد-مادة،الكتابيةالمعارفودائرة23،،ص،القديمالعهدإلىالمدخل:يوسف

.0802!5،العدد(،سفر

المقدسواليهاب54،ص،الباحثينمنلجموعةالمقدسالكتابإلىمدخلراجع)2(

مادة،الكتابيةالمعارفودائرة222cصالعدد،سفرمقدمة(،الكائوليكيةالعربية)الزجمة

802.ص5،بالعدد(،سفر-)العدد

وصموئيل802،ص!5،العدد(سفر-العدد1مادة،الكتابيةالمعارفدائرةراجع;3(

333.ص،القديمالعهدإلىتعزف:والفغالي23،،ص،السابقالمصدر:يوسف
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فقرة،)1388(فقراتهعددويبلغإصحاحاً،)36(منالعددسفريتكون

)1(:أقسامثلاثةإلىالمحتوياتحيثمنوُيقسم

:(أ-8)الاصحاحات:الأولالقسم

(.الأول)الإحصاءإسرائيلبنيإحصاء

والتعويضالنجسين،)كطردمتنوعةشرعيةاحكام

النذر(.وأحكام،الغيرةوتقدمة

وقيام(الاجتماع)خيمةالمقدِسنصباكتمال

القرابين.تقديمالأسباطزعماء

(.للكهنوتوفرزهم)تخصيصهماللاويينتكريس

:9-25()الاصحاحات:الثانيالقسم

الاحتفال)كانالثانيالفصحبعيدإسرائيلبنياحتفال

مصر(.منخروجهمقبلالأول

المقدسة-الأرضإلىسيناءمنإسرائيلبنيرحيل

إسرائيلبنيتذمرمنها،الرحلةاثناءالأحداثبعض)حدثت-فلسطين

منزواجهبسببموسىأخيهمافيوهارونمريموكلام،المنأكلمن

(.كوشيةامرأة

.الخروجسفرانتهىحيثمنالأحداثروايةالعددسفريواصل)1(
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اللّهأمروعصيانهم)1(،قادشإلىإسرائيلبنيوصول

سنة،أربعينعليهممحرمةاللّهفجعلها،المقدسةالأرضدخولبرفضهم

.الأرضفييتيهون

واللاوين.الكهنةوسلطاتالذبائحفيأحكام

وهارونموسىعلىوأبيراموداثانقورح)2(تمرد

.والسلامالصلاةعليهما

.وأبيراموداثانبقورحالأرضيخسفاللّه

دخلهم.ومصادرواللاوسالكهنةواجبات

)تخللت،)3(موآبإلىقادشمنإسرائيلبنيرحيل

عليهماوهارونموسىأختمريمموتمثلالأحداثبعضرحلتهم

عنإسرائيلبنيتحول،الصخرةمنالماءإخراجمعجزة،والسلامالصلاة

أحدبعدعلىالجنوبيكنعانتخمعلىموصْع،برنيعقادشهي(:مقدس)أيقادش()فى

مادة،المقدسالكتابقاموس:بوستجورجراجعالطور(.)جبلحوريبمنيومأعثر

فى79ص،الثانيالجلد(،)قادش

النجارْالوهابعبدالثيئراجع.قارونهوقورحانالنجارالوهابعبدالثيخيرى)2(

.92فىصالأنبياء،قصص

1263,ص(،)موآبمادة،الجامعالمحيط:الفغاليبولسراجع،الميتالبحرشرقتقع)3(

.236ص6،ب(،موآبيون-)مواَبمادة،الكتابيةالمعارفودائرة
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الصلاةعليههارونوفاةفيها،مرورهمملكهارفضبعد))(أدومأرض

فتحهم،الأردنعبرإلىإسرائيلبنيوصولهور)2(،جبلفيوالسلام

بعور(.بنبلعاممعوقصتهممواَبإلىوصولهم،الأردنعبى

فغور)3(.فيإسرائيلبنيمعصية

:26-36()الإصحاحات:الثالثالقسم

إسرائيل.لبنيالثانيالإحصاء

.البناتميراثاحكام

عليهلموسىخليفةوالسلامالصلاةعليهيشوعاختيار

.والسلامالصلاة

)الذبائحالسبتوذبائح،اليوميةالذبائحأحكام

الشهرية.والذبائح(،الأسبوعية

)أدوميون(،مادة،الجامعالمحيط:الفغاليراجع،العقةوخليجالميتالبحربينتقع)،(

.142صب،،(،أدوميون-)أدوممادة،الكتابيةالمعارفودائرة48،ص

المعارفودائرة،فى347ص)هور(،مادة،السابقالمصدرالفغالي:راجعالبزاء،قرب)2(

.494ص،جزهور(،)جبلمادة،الكتابية

)فغور(،مادة،الكتابيةالمعارفدائرةراجع،الميتالبحرشرقشماليقعجبل)3(

65.ص!6،
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عيدالفطير،)عيداليهوديةالأعيادببعضتتعلقأحكام

(.الأكواخعيدالتكفير،يوم،الهتافعيد،الأسابيع

النذور.فياحكام

المديانيين.علىإسرائيلبنيانتصار

رأوبينلسبطيالمفتوحةالأردنعبرأرضمنح

منسى.سبطونصفوجاد

إلىمصرمنخروجهممنذإسرائيلبنيرحلةملخص

مواَب.عَرَبَةفيرحالهمحطواان

يخها،سبطكلنصيبوبيان،كنعانارضحدودبيان

(.المقدسةللأرضإسرائيلبنيفتحقبلالأمرهذا)حدث

للملجأ.ومدن،لاويلسبطمدنتخصيص

المتزوجة.المرأةميراثأحكام

واسمه،التوراةأسفارخامس:الاشزاعتثنيةسفر5-

)ديوترونوميون(السبعينيةاليونانيةالترجمةعننقلاًجاء(الاشتراع)تثنية

لبسإلىاليونانيالاسموُيعزى(.الاشتراعتثنيةأوالثانية)الشريعةأي

الإصحاحمنعشرةالثامنةللفقرةالسبعينيةاليونانيةالترجمةفيحدث

النسخةهذهلنفسه"ويكتبترجموها:حيثالسفر،منعشرالسابع
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هذهمنلنفسه"يكتب:يعنيالعبريالأصلبينما"،الشريعةمنالمكررة

.(1")لشريعةا

)الكلمات(أي)هدبريم(العبريالنصفيالشيةسفرويسمى

)2(.عباراتهاولىفيموجودةكلمةوهي

عددويبلغفصلأ،اوإصحاحأ()34منالاشتراعتثنيةسفريتكون

:اقسامأربعةإلىالمحتوياتحيثمنوُيقسمx)649(فقراته

:43(أ-4:)الاصحاحات:الأولالقسم

لأهمخلاصةتتضمن،والسلامالصلاةعليهلموسىمنسوبةأولى-خطبة

إلى)الطور(حوريبجبلمغادرتهممنذإسرائيلبنوبهامرالتيالأحداث

شريكلاوحدهالقعبادةبوجوبقومهموسىفيهايُذكِّر،موآبإلىوصولهم

عليهموسىفرزعنبملحقالقسمهذاوينتهيالكفر.أشكالكلونبذله،

)3(.الأردنلنهرالشرقيةالجهةفيللملجأمدنأوالسلامالصلاة

442.ص2،ب(،)التثيةمادة،الكتابيةالمعارفداثرة()فى

رحابفي:الفغالىوبولس،فى92ص،العبريةاللغةقواعدفيالكنزبدر:محمدراجع2(,

للعهدالمسيحيةوالقراءة333Xص،القديمالعهدإلىونعزف56،صالأولالعهد،الكتاب

6.صالقديم

.20442،ب(،)التثنيةمادة،الكتابيةالمعارفدائرة()3
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:91(44:26-4:)الاصحاحات:الثانيالقسم

ثانيةخطبة32(:اا44-:4)الإصحاحاتأولاَ:

للوصاياأخرىصيغةتتضمن،والسلامالصلاةعليهلموسىمنسوبة

ثعدلانعمأعليهمانعمالذياللّهمحبةعلىإسرائيللبنيوحثالعشر،

عندماإسرالْيلبنيعلىالواجبةالأمانةعلىوتشديدثحصى،ولا

اللّه)1(.عبادةتركعدموهي،المقدسةالأرضيدخلون

شرائعمجموعةوهي:12-26()الإصحاحاتالشرائعمجموعةثانياً:

العدالة،هـاقامة،الثلاثةالسنويةوالأعيادوالعشور،والطهارةبالعبادةتتعلق

الخاصةإسرائيلبنيوحياة،الحربوأمور،والكهنةبالملوكيختصوما

)2(.لاجتماعيةوا

:27-03()الاصحاحات:الئالثالقسم

وطليها،عظيمةحجارةعلىالشريعةبكتابةالأمر

إسرائيلبنيعبوربعد)3(،عيالأوجرزيمجبلعلىنصبهاثم،بالكلس

.الأردنلنهر

63،ص،القديمللعهدالميحيةوالقراءة98،ص،المقدسالكتابإلىالمدخلراجع;1(

06.ص،نقديةدراسةالقديمالعهدالمدرسْسريوعلي

.20442،جى)التثنية(مادة،الكتابيةالمعارفدائرة)2(

الماسوري.العبريالنصحسبوعيبال،للتوراةالسامريالنصحسبجرزيم)3(

أفى.-1167ص،نقديةدراسةالقديمالعهد:للمؤلفراجعللتفاصيل
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منومجموعة،المعاصيمقترفيضدلعناتمجموعة

.الطاعاتلفاعليالبركات

بنيمعيقطعهأنموسىاللّهأمرالذيالعهدكلمات

(.الحاليةالتوراةتدعي)كماموآبأرضفيإسرائيل

:31-34()الاصحاحات:الرابمالقسم

.السلامعليهموسىخليفةيصبحالسلامعليهيشوع

الشريعةكتابوالسلامالصلاةعليهموسىتسليم

للكهنة.

.السلامعليهموسىنشيد

.السلامعليهموسىبركة

.السلامعليهموسىوفاة
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الثانيالفصلى

التوواتيةالمماهـونظرية
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الفانيالفصلى

التوراتيةالمماهـرنظرية

حولالمقدسالكتابعلماءبيننظريةشاعتعشر،التاسعالقرنمنذ

نأهيالنظريةهذهوخلاصة،التوراتيةالمصادرنظريةوهيالحاليّة،التوراةأصل

،اليهويالمصدر:هيكبيرةمصادرأربعةإلىأصولهافيتعودالحاليّةالتوراة

مصادرإلىبالإضافة،الكهنوتيوالمصدرالتثنوي،والمصدر،الإلوهيميوالمصدر

(.القداسةوشريعةالعهد،)كتابمثلحجمأأصغرأخرى

المصادر؟هذههيوما؟النظريةهذهإلىالعلماءتوصلكيفلكن

الفصل.هذافيعليهالإجابةسنحاولماهذا
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المصادرنظربةظهورعنتاريخيةخلاصة

ابحاثإلىالأمراحتاجفقد،واحدةدفعةالتوراتيةالمصادرنظريةتظهرلم

سنة.)013(اديقاربمااستمرت،طويلةودراسات

سنةأستروكجانالفرنسيالطبيبيدعلىالنظريةهذهظهوربدءكان

،اليهويالمصدراكتشفالذيأم(711سنةفيتارأبحاثمنمستفيدأ)أم،753

))(.التكوينسفرفيالإلوهيميوالمصدر

بإسهابوضّحعندماأستروك،اكتشافأم(078)سنةإيكهورنودعم

وجوداكتشفكماالإلوهيمي،والمصدراليهويالمصدربينالأسلوباختلاف

والتئنية()2(.والعددواللاوفي)الخروجالتوراةأسفاربقيةفيالمصدرينهذين

بينوالأفكارالتعبيراساليبفيالجوهريالاختلافواتي()ديولاحظ

سفرفيكاملمصدراكتشافإلىذلكفقاده،التوراةأسفاروبقيةالتثنيةسفر

الفغالي:وبولس73-74،ص،القديمالعهدإلىالمدخل:يوسفصموئيلراجع()فى

القديم،العهدنقدناريخشازار:وزالمان391-491<ص!ز،،المقدسالكتابإلىالمدخل

501-601X`,0ودائرة28،ص،والعلموالإنجيلوالتوراةالكريمالقرآن:بوكايومورش

.032-321ص!6،والنقد(،المقدس)الكتابمادة،الكتابيةالمعارف

وموري!321ص6،بوالنقد(،المقدس)الكتابمادة،الكتابيةالمعارفدائرةراجع()2

العهدنقدتاريخشازار:وزالمان28،ص،والعلموالانجيلوالتوراةالكريمالقرآن:بوكاي

.701-فى60ص،القديم
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)يتألفخصوصاًالتثنيةسفرفيموجوذلأنهالتئنوي،المصدرعليهأطلق،التثنية

)1(.التوراةأسفاربقيةفيلهوجودولامنه(،السفرمعظم

م(،8917)سنةبإيلجناكتشافهعمليةفبدأتالكهنوتيالمصدرأما

بغرافوانتهتم(،1854)سنةوريهمام(،853)سنةبهوبفيلدوتواصلت

كلوحجممضمونبتحديدقامالذيهوالأخيروهذاأم()7(.866)سنة

()3(.والكهنوتيوالتثويوالإلوهيمي)اليهويالأربعةالمصادرمنمصدر

حدإلىالتوراتيةالمصادرنظريةوصلتوزن،فلهايوليوسوبظهور

أهم)ظهرتعليهاوالزيادة،سبقهمنأبحاثوتنسيقبحمعقامفقدقمتها،

تأثيرلهاكان،الأركانثابتةنظريةلناوقذمم(،-1884م1876بينماكتاباته

)4(.عامةالقديموالعهد،خاصةالتوراةدراسةعلىكبير

إلىالمدخل:والفغاليبعدها،وما،،فى2ص،السابقالمصدرشازار:زالمانراجع)1(

فى.89ص!2،،المقدسالكتاب

بعدها.وما'123فى-95فى80ص،القديمالعهدنقدتاريخشازار:زالمانراجع)2(

إلىالمدخل:يوسفوصموئيل28،ص،والعلموالإنجيلوالتوراةالكريمالقراَنوبوكايْ

6،بوالنقد(،المقدس)الكتابمادة،الكتابيةالمعارفودائرة74،ص،القديمالعهد

32.صفى

.133ص،السابقالمصدر:شازارزالمان()3

المحيطالفغالي،وبول!74،ص،السابقالمصدريوسفْصموئيلراجع)4(

ج!،،المقدسالكتابإلىوالمدخل،فى6،3ص(،المراجع)نظريةمادة،الجامع

بعدها.وما،02ص
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مصادريكتشفونالباحثينهؤلاءجعلتالتيالأمورهيمالكن

الحالية؟التوراة

وجودإلىللتوراةالمتفحصةقراءتهمخلالمنالباحثونهؤلاءانتبه

)اوالروايتينوتناقضاختلافمعالواحد،للحدثأكثر()اوروايتين

مثل:(،الروايات

:أ)تكوينالأولىفي:الخلققصةعنروايتينوجودأ-

عليه)اَدمالرجلخلقثم،الحيواناتثمالنباتاتاللهخلق11-27(

اللّهخلق22(،7-2:)تكوينالثانيةوفيمعأ،)حواء(والمرأة(السلام

خلقذلكوبعد،الحيواناتثمالنباتاتثم(،السلامعليه)آدمالرجل

()1(.والسلامالصلاةعليه)اَدمالرجلأضلاعأحدمن)حواء(المرأة

:6)تكوينالأولىفي:الطوفانقصةعنروايتينوجود2-

إلىمعهيأخذان(،والسلامالصلاة)عليهنوحأاللّهأمر91-02َ(

الئانيةوفيوالطيور.الحيواناتأصنافجميعمنواحدأزوجأالسفينة

إلىمعهيأخذأن(والسلامالصلاة)عليهنوحاًاللهأمر2-3(7:)تكوين

منواحداًوزوجاً،الطاهرةالحيواناتمنأزواجسبعةالسفينة

وحتىالتكوينمنذالمقدسالكتابتاريخهوبر:.فوروبرتميلر.مستيفن()فى

.28ص،اليوم
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وغيرالطاهرةالطيورمنازواجوسبعة،الطاهرةغيرالحيوانات

1(.)الطاهرة

الأولىمنها،سارةغيرةبعدهاجرطردقصةتكررت3-

4-14(،16:)تكوين(والسلامالصلاة)عليهإسماعيلمولدقبل

2:ا)تكوينبمدة(والسلامالصلاة)عليهإسماعيلمولدبعدوالثانية

9-)21)2(.

)خروجفيالأولى،صيغتينفيالعشرالوصاياوردت4-

)3(.اختلافالصيغتينوبين5(،)تثنيةفيوالثانية02(،

المتناقضة،الرواياتتعددأسبابعنيفتشونالباحثينجعلتالأمورهذه

فيالتناقضتفسيرمنمكنتهم،مهمةاكتشافاتإلىطويلبحثبعدفتوصلوا

وضعهمهو،الاكتشافاتتلكإلىوصولهمسببوكان،التوراةنصوص

اكتشافإلىفقادتهم،التوراتيالنصبواسطتهاحللواالمعايير،منلجموعة

التوراتية.المصادر

إظهار:الهندياللهرحمةوالث!يخ28.ص،المقدسالكتابتاريخوهوبر:ميلرراجع()1

كوبوالقس،فىفى2ع،القديمالعهدفيالفولكلورفريزر:وجيمس87،ص،!فى،الحق

.45ص،التوراة:المخلصي

فى.94صالتفسير،علمعزيز:فهيمالقس)2(

86،.و06ص،الخمسةالريعةكتب:المقدسالكتاب)3(
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النوراتيالنصتحليلمعايير

)يهوه(،اللهئسّميالتوراةنصوصبعض:الأولالمعي!ارأ-

الأولىالروايةهاجر:قصةفمثلأ)إلوهيم(.ئسئميهالاَخروالبعض

21:)تكوينالثانيةوالرواية)يهوه(،اللّهذمثمي4-14(16:)تكوين

النصوصبعزلالباحثونقامعندمالهذا)إلوهيم(.ثستميه2(9-ا

)إلوهيم(لمئميهالتيالنصوصعن)يهوه(اللّهثسّميالتي1()التوراتية

اسمالأولعلىفأطلقوابذاتهما.قائمينمختلفينمصدرينوجدوا

المصدراسمالثانيوعلى"يهوه"(،اللّهيُسّمىالأنهاليهويالمصدر

"إلوهيم"()2(.النّهيُستميالألْهالإلوهيمي

التيالنصوصعن)بهوه(اللَهتسميالتيالنصوصعزلمناولهوأستروكجانكان()فى

عمللكن.والإلوهيمياليهويالمصدريناكتثافهإلىهذاعملهوأدى(،)إلوهيماللهتسمي

فقط.التكوينسفرعلىعملهاقتصر:الأولىالناحية:ناحيتينمنكاملأيكنلمأستروك

الانية:الناحية.التوراةأسفاربقيةنصوصوعزلعملهلإكمالآحْرونباحثونقاملذلك

بلواحدأمصدرأيكنلماستروكاكتشفهالذيالإلوهيميالمصدرأنالباحثينلبعضنبين

نقدتارلخشازارْزالمانراجعللتفاصيل.الكهنوتي:والثاني.الإلوهيمي:الأول:مصدرين

بعدها.وما50،ص،القديمالعهد

نقدتاريخشازارْوزالمان066-فىص،الخمسةالريعةكتبالمقدسْالكتابراجع()2

3.ص،التوراة:المخلصيكوبوالقس،فى50ص،القديمالعهد
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يبين؟التوراةنصوصجميعتحليلفيالمعيارهذاينفعهللكن

لسفرإلاالتحليلفيينفعلاالمعيارهذابأنالمخلصيكوبالقس

لاوالكهنوتيالالوهيميالمصدرينلأن،الخروجسفروبدايةالتكوين

اوحاهبعدماالاسمبهذايُسئميانهثم،فقطالأولفي)يهوه(اللهيُ!ئميان

:3خروجمنذ)الإلوهيميسيناء.في(والسلامالصلاة)عليهلموسىالله

الموادتقسيممنيمكنالمعيارهذاثم.6(6:خروجمنذوالكهنوتي5)،

المصدرموادفيهوقسماليهوي،المصدرموادفيهقسمفقط،قسمينإلى

أساسيأ)1(.يبقىولكنهكافٍوغيىموقتتحليلإنه.الإلوهيمي

فيتباينهثاك:الدينيةالعقائدفيالتباين:الثانيالمعيار2-

)2(بالإنساناللّهيُشئهاليهويفالمصدر،التوراةنصوصفيالدينيةالعقائد

وحواءاَدممكانيعرفولا3،8:تكوين)3(.الإنسانكمثييمشي)الله

4(.)ويندم8-3،9:تكوين.منهاختبائهمابعدالجنةفىِ

3.ص،التوراة:المخلصيكوبالق!)1(

28.ص،القديمالعهدفيالفولكلورفريزر:جيمسراجع()2

البصير".وهوالسميعشيءكمثله"ليس:تعالىقالكبيرأ.علوأيصفونعمااللهتعالى)3(

فى.فى:لشورىا

"وان:تعالىقالعلمأ.شيءبكلأحاطالذيوهووحواءاَدممكاناللَهيعرفلاكيف)4(

مايعلمالذيوهوشيءفعلعلىيندموكف،فى2.الطلاقعلمأ(1شيءبكلاحاطقدالله
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يأكلو،3214:خروجو،21-822:و،5-67:ينتكو

.1-2(18:ينتكو،(1)ملطعاا

بعداستراحاللهأنادَعىعندماالكهنوتيالمصدرفعلوكذلك

عندالتشبيهنصوصلكن(22:)تكوين)2(والأرضالسمواتخلقه

اليهوي.عندالتشبيهنصوصمنعددأأقلالكهنوتي

التشبيه.ويتجنبوتعالىسبحانهاللّهفينزهالإلوهيميالمصدرأما

علىكمثالإيلبيتفييعقوبحلمالمخلصيكوبالقسويذكر

المصدرروايةففي:اليهويعندوالتشبيهالإلوهيمي،عندالتنزيه

بينسلمعلىونازلةصاعدةالملائكةالحلمفييعقوبرأى:الإلوهيمي

طه."ينسىولاربييضل"لا:تعالىقال،سيكونكيفكانلويكنلموما،سيكونوماكان

08.:الأنعامعلمأ"شيءكلربي"وسع:تعالىوقال52.

السمواتفاطروليأاتخذاللهأغير"قل:تعالىقال،نفسهعنالأكلصفةاللّهنفى()1

اما1ومريمعيسىبألوهيةالقائلينقولوأبطل،فى4:الأنعام"يطعمولايطعموهووالأرض

"الطعامبأكلانكاناصدَيقةوأمهالرسلقبلهمنخلتقدرسولإلامريمابنالمسيح

وسيضطر،لغيرهمفتقرفهوالطعاميأكلمنلأن،الطعامأكلاماإلهينكانافلو:75.المائدة

اَجلأ.أوعاجلأمابعضإفراغإلى

سنةفيبينهماوماوالأرضالسماواتخلقنا"ولقد:تعالىبقولهالدعوىهذهاللَهأبطل()2

ئصحَث.ولاتدبئمسناماأي38،:قلغوب"منمسناوماأيام
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فييعقوبرأىفقد:اليهويالمصدرروايةفيأما،والأرضالسماء

.(الثهتعالى))1(أمامهالأرضعلىواففاَالثهالحلم

نصوصتعكس:السياسيةالمواقف:الثالثالمعيار3-

المجاورةالممالكتجاه(ص!اسرائيل)2يهوذالمملكتيالسياسيةالمواقفالتوراة

اليهويالمصدرفيالواردةعيسوأخيهمعيعقوبقصةمثللهما.

تجاه4(،يهوذا)لمملكةالسياسيالموقفتعكسفهي)3(،27()تكوين

استقلتثميهوذا،لمملكةخاضعة)6(أدومكانتفقد)5(.أدوممملكة

المصدرفيالواردةالأراميلابانخالهمعيعقوبقصةآخرومثال

بينالمتقلبةالعلاقاتتعكسالتي28-31(تكوينفي)تجدهاالإلوهيمي

وتارةبينهما،الحربتندلعفتارة،الآراميةدمشقومملكةإسرائيلمملكة

4.ص،التوراة:المخلصيكوبالقس()فى

مملكة:مملكتينإلىإسرائيلبنيمملكةانقسمت(والسلامالصلاة)عليهسليمانموتبعد)2(

الشمالية.إسرائيلومملكةالجنوبيةيهوذا

وبيئته.الهويالمصدرفحوىعنكلامناعندالقصةهذهعلىالكلامسنفصل()3

يهوذا.مملكةفينثأاليهويالمصدرلأن)4(

يهوذا.مملكةشرقجنوبأدوممملكةتقع)5(

8-91(36:و2503X:)تكوينالحاليةالتوراةحسبالأدوميينجدهوعيسو)6(

الجامع،المحيط:الفغاليراجع.والأدوميينعيسوبينعلاقةأيوجودعدمهووالصحيح

.48ص(،)أدوميينمادة
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الصلاة)عليهيعقوببينحصلالذيالاتفاقيعكسكما،السلميسود

مملكتيبينحصلالذيالتحالفالقصةنهايةفيولابان(والسلام

الاَشوريين.ضدودمشقإسرائيل

لكلكان:العباديالموقفاختلاف:الرابعالمعيار4-

وتسهلالمصادر،بقيةعنتميزهعباديةمواقفالتوراةمصادرمنمصدر

ذلك:علىمثالينوسنذكر.إليهالمنتميةالنصوصمعرفةعملية

تقريباليهويالمصدرفي:القرابينتقريبمسألة:الأولالمثال

أياممنذالإلوهيميالمصدروفي،البشريةنشأةمنذموجودالقرابين

التوراةنزولمنذالكهنوتيالمصدروفي(،والسلامالصلاة)عليهإبراهيم

العباديةالمواقفهذهسيناء.في(والسلامالصلاة)عليهموسىعلى

الكهنوتيوالمصدراليهويالمصدربيناختلافحصولإلىادتالمختلفة

نوحأأنيذكراليهويفالمصدر(،والسلامالصلاة)عليهنوحقصةفي

غيرالحيواناتمنواحداًزوجاًمعهاخذ(والسلامالصلاة)عل!

)ايالطاهرةالحيواناتمنأزواجوسبعةنوعها(الحفظالطاهرة

منذالتقريببوجوديعتقدالمصدرهذالأن(،والتقريبللطعامالصالحة

الصلاة)عليهنوحاًانفيذكرالكهنوتيالمصدرأما.البشريةنشأة

الطاهرةالحيواناتاصنافجميعمنواحداًزوجاًمعهاخذ(والسلام
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وجودبعدميعتقدالكهنوتيلأنفقط(.نوعهاالحفظالطاهرةوغير

)1(.التوراةنزولقبلالتقريب

علىويؤكدالمقادِس،تعددالتثنويالمصدريرفض:الثانيالمثال

تعددفيؤيدالعهد)2(كتابأما12(.)تثثيةواحدمقدِسوجودوجوب

)3(.المقادس

مصادرعنبالكلامنبدأ،التحليلمعاييرأهماستعراضوبعد

.ةالتورا

4-5.ص،التوراة:المخلصيكوبالقس()فى

لاحقأ.عنهسنتكلمالأربعةالمصادرغيراَخرمصدر)2(

ج!،،المقدسةالأسفار:قوزيويوسفص،2،،التوراة:المخلصيكوبالق!راجع)3(

33،.ص،نقديةدراسةالقديمالعهد:المدرسمحمودسريوعليX47-37ص
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واةالتود،مصا

:ليهوياالمصدر:لاَأو

منذ)يهوه()1(،اللّهيسميلأنه،الاسمبهذااليهويالمصدرالنقادسمىّ

هذافيهيبدأالذيالموضعمنأيب()؟(.24:)تكويناليهويةالخلقرواية

.التوراةفيالمصدر

بالإنكليزية)يهوه(اسممنالأولالحرفوهوJ)I)بالحرفإليهيشار
3(()Jehovah).

.م()1(.ق085سنةيقارب)ما.مقالتاسعالقرنفياليهويالمصدرنشأ

شفهية،رواياتمنمعلوماتهاستقىوقديهوذا،مملكةمن(كتبةوI)كاتبمؤلفه

)يا(،النداءحرفمنمكون)يهوه(اسمأناللّه:رحمهديداتأحمدالشيخيذكر()فى

والمسبحيةاليهوديةفيالله:ديداتاحمدالشيخراجعهو(،)ياتمعناهفيكون)هو(،والضمير

اسمكتبتقدالمقدسللكتابالعربيةالزجماتأنإلىالإشارةوتجدر78،ص،والإسلام

(.)يهوهاسمبدل()الرب

القديم،العهدإلىوتعزف،فى6ص،المقدسالكتابإلىالمدخل:الفغاليبول!راجع)2(

لتراثا:بندكتيوروبير4372ص،(ليهوهيالتقليدا)ةدما،معلجاالهيطوا،فى2صد

،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:شربتطِواسطفان،فى2ص،الكتابيالتراثفيالإنساني

74.ص،القديمالعهدإلىالمدخل:يوسفوصموئيل27،ص

.261ص!3،-ال!فر(،)الخروجمادة،الكتابيةالمعارفدائرة()3
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تعبرالتيالقصصبعضوإفترى،ميولهحسببقراءتهاوتام(2)مكتوبةومواد

إختلاسوفرية،بابنتيهلوطزناوفريةنوح،سكر)فريةالسياسيموقفهعن

الفاحشةيعقوببنرأوبينإرتكابفرية)والعشائري(،إسحاقلبركةيعقوب

بقصدإليهاينتمييهوديةفرقةعقيدةتوافقنصوصاًوألفّ(،أبيهجاريةيلهةمع

كأسطورةالقديمالأدنىالشرقأساطيرمنأخذكماعليها،الثمرعيةإظفاء

حرايسةوأسطورة،بابلبرجوأسطورة،بشريةكائناتمنسماويةكائناتزواج

للأنهار.الجن

اليهويالمصدرفحوى

الخمسة:التوراةأسفارفي)3(اليهويالمصدرإلىالمنتميةالمواديليفيما

لتكوين:اسفر-أ

.(-25ب4:2)تكوينالعا!لخلقاليهويةالرواية

فيالتاريخيةالكتب:كاملمرادود.03،ص،المقدسالكتابتاريخوهوبر:ميلرراجع()1

92.ص،ومذاهبهأطوارهالإسرائيليالدينيالفكرظاظا:حسنود.52،ص،القديمالعهد

الكتابإلى-22،،والمدخلفى2صفى،القديمالعهدإلىتعرف:الفغاليبول!راجع)2(

المخلصي:372،وكوبصاليهوهي(،)التقليد،مادةالجامع،والمحيطفى28،ص،جالمقدس

.36ص،السابقالمصدر:شربنتييهواسطفان،فى0ص،القديمالعهدلقراءةمدخل

العهدنقدتاريخشازار:زالمانراجع،الهويالمصدرإلىانمتميةبالمواديتعلقفيما)3(

9،ص،القديمالعهدلقراءةمدخل:المخلصيكوبوالقس،134-138ص،القديم

فى.2ووص،ةلنوراوا
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3(.)تكوين(والسلامالصلاة)عليهآدمقصة

ومولد،قايينسلالةذكرمع،وهابيل)قابيل(قايينقصة

الثهيسمونالناسبدأعهدهوفيشيت،بنأنوشمولدثماَدمبنشيت

4(.)تكوين)يهوه(،دعائهمفي

.)5(الإصحاحمن()92الفقرة

ا-4()1(.)6:الناسبناتمنيتزوجوناللّهبنو

وجهعنيمحوهمأناللهفيشاءيكثر،الناسشر

.5-7(:6تكوبن)رضلأا

.8(6:)تكوين(والسلامالصلاة)عليهنوحعلىثناء

أهله،جميعمعالسفينةبدخولويأمرهنوحأ،يكلمالله

غيرالحيواناتمنوزوجأ،الطاهرةالحيواناتمنأزواجسبعةويأخذ

سبعةبعدالطوفانبحصولوينبئهمعهالطيورمنأزواجوسبعة،الطاهرة

أ-5(.7:)تكويناللهأمر(والسلامالصلاة)عليهنوحفيطيع،ايام

سماويةكائناتزواجعنتتحدث،شعبيةأسطورةمنمأخوذة،حقيقيةغيرقصة)د(

77.ص،الخمسةالشريعةكتب،المقدسالكتابراجع،بشريةبكائنات
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بنيه،ونسوةوامراتهوبنيههوالسفينةإلىنوحدخول

الطوفانبدأ،أيامبسبعةوبعدهاأيضاً،والطيورالحيواناتودخول

7-01(.7:)تكوين

وليلةيومأأربعينمدةالأرضعلىالمطرهطول

12(.7:)تكوين

)7(،الإصحاحمن)16(الفقرةمنالثانيالقسم

ب(.16:)7

وحملتالمياهكثرتيوماَ،)45(مدةالأمطارهطولبعد

.17(:)7الأرضعنفارتفعتالسفينة

بسببالأرضفييعيشوحيوانإنسانكلموت

السفينةفيمعهومن(،والسلامالصلاة)عليهنوحونجاة،الطوفان

.22-23(7:)تكوين

الأرضعنالمياهوتراجعالمطر،توقف

.13(ب-8:2)تكوين

علىالاْمطارهطول)مدةيوماًالأربعيننهايةفي

الغرابوأطلق،السفينةنافذة(والسلامالصلاة)عليهنوحفتح(الأرض

ثم،المياهجفتأنإلىيترددالغرابفراح(،الأرضجفافمناللتأكد
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موطئأتجدلملأنها،إليهالحمامةعادت(الغرضالنفسالحمامةأطلق

سبعةوانتظر،السفينةإلى(والسلامالصلاة)عليهنوحفأدخلهالرجلها،

المياهأنفعلمخضراء،زيتونورقةفمهاوفيإليهفعادتاطلقهاثم،أيام

هذهوفي،الحمامةأطلقثمأخر،أيامسبعةوانتظر،الأرضعنقلت

غطاءبرفعقاموبعدها(،الأرضجفافعلى)كعلامة،إليهتعدلمالمرة

أب(.3و،6-812:)تكوين.جفقدالأرضوجهفإذاونظرالسفينة

8:)تكوينمذبحأيبني(والسلامالصلاة)عليهنوح-

5)2-22.

منهمتفرعتالذينويافث(وحام)سامنوحأبناءذكر

(.أ-9891:)تكوينكلهاالأرضشعوب

()1(والسلامالصلاة)عليهنوحسكرفرية

..02-27(9:)تكوين

ك!نعانأبوحامفرأى،خيمتهداخلفيوتكئففسكرالخمرنوحشرب:الفريةملخص()فى

الجهةإلىووجههماأبيهما،عورةوغطاالرداءويافثسامفأخذأخويهفأخبرأبيهعورة

عبدأكعانملعون:فقال،حامصنعماعلمنوح،أفاقفلماأبيهما،عورةيريافلم،الأخرى

الدونيةيهوذامملكةنظرةتبريرهوالقصةهذهاف!راءمنالقصدكانوقد،إخوتهلعبيديكون

اتفاقهوالقصةهذهكذبعلىايضأيدلومما،السابقينالأرضاصحابالكنعانيينتجاه

بنسامإلى)نسبةالاميةالشعوبإلىينتمونالكنعانيينأنعلىالحاضرالوقتفيالمؤرخن
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ومملكتهالأرضفيجبارأولكوش،بنالنمرودذكر

)وسطوأكد!العراقجنوب)الوركاءوأركبابلفيبدايتهاكانتالتي

()العراقشنعارارضفينيبور(مدينةتكون)ربماوكلنة(العراق

ذلك.وكير(العراق)شمالوكالحنينوىوبناءهأشورإلىوخروجه

.8-12(:)تكوي!01

ا-14(.013:)تكويننوحبنحامبنمصرائيم)1(نسل

أرضحدودوبياننوح،بنحامبنكنعاننسل

.O(91:1-15تكوين)الكنعانيين

إلى(السلامعليهإبراهيم)جدعابربنيانتسابتذكرفقرة

21(.01:)تكوين(والسلامالصلاة)عليهنوحبنسام

الصلاة)عليهنوحبنسامبنأرفكشادنسل

.24-03(:01)تكوين(والسلام

ا-9(.:1ا)تكوينبابلبرجقصة

الصلاة)عليه()إبراهيمأبراموهم)آزر(تارحأبناءذكر

وذكر(.والسلامالصلاة)عليهلوطوالدوهارانوناحور(والسلام

للكنعانيين،الساميبالأصليتعلقفيماراجعنوح(،بنحامإلى)نشةالحاميةلانوح(

79.ص،نقديةدراسةالقديمالعهد:المدرسسريد.علي

.التوراةتدعيكماالفراعنةجدهو)1(
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إلىالإشارةمعمِلْكَة،منناحوروزواج)سارة(،سارايمنابرامزواج

.11:28-03()تكوينسارايعقم

بحعلهوالوعد،كنعانارضإلىبالذهابلأبراماللهأمر

إلىأخيهابنولوطوامرأتههوويذهبأبرام،فيطيع،وبمباركتهكبيرةأمة

إلىأبرامفيرحل،مجاعةتحدثكنعانفيإقامتهممنمدةوبعد.كنعان

ردها،ثمأبرامزوجةلسارايفرعونأخذحادثةتقعوفيهامصر،

.02(-6وX41-121:)تكوين

)النقبكنعانإلىولوطوسارايأبرامعودة

.(5-ا:31ينتكو)،(اًيدتحد

رعاةبينخصومةبسببيفزقانولوطأبرام

خاطئينأشراراًاهلهاكانالتيسدومإلىلوطفيرحلماشيتهما،

ب-13(.7،11912-أ:13)تكوين

الذيولنسلهلهكنعانأرضتكونبأنلأبراماللّهوعد

فيممرابلوطفيوإقامتهأبرامانتقالذكرمع،الأرضتراببعددسيكون

.14-18(3:1)تكوين(،الخليل)حبرودط

.7-21(:15)تكوين(،هيمإبرا)لأبراماللهعهد
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الصلاةعليهبإسماعيلوحملهاهاجر،منأبرامزواج

ثممنهافهربتهاجر،ساراي)أذلتلهاجر.سارايوطرد،والسلام

يعدلاكثيربنسلوبشّرها،بالعودةوأمرهاماء،عينعندالملاكوجدها

.((414و2،اب61ْ)تكوين،إسماعيلوبولادة،يحصىولا

زيارةهو)الصحيحإبراهيم)1(يزورونوملاكاناللّه

منيأكلونطعاماً.لهمويصنعفيستقبلهم(،لإبراهيمفقطالملائكة

يمضيثم،والسلامالصلاةعليهإسحاقبولادةإبراهيمويبشرونالطعام

1-122(.:18)تكوينلتدميرهاسدومإلىفقطالملاكان

وعمورةسدومفي(والسلامالصلاة)عليهلوطقومهلاك

.1-28(:91)تكوينوابشيههوونجاته

.03-38(:ا9)تكوين)2(ابنتيهمعالزناوممارستهلوطسكرفرية

الأنبياء:22.(يصفونعماالعرشربالله)فسبحان)،(

اباها،فضاجعتالكبرىجاءتوبعدهاخمرأأباهماسقتالوطابنتيأنالفريةخلاصة)2(

لتقومخمرأاباهماوسقتهاالعمليةالنتانكررتالثانيالوموفيقيامها،ولابنيامهايعلموا

أبيهمامنالبنتانفحملتقيامهاولابنيامهايعلماوكذلكأبيها،بمضاجعةالصغرى

وأسمتهابنأولدتأيضاًوالصغرىالمواَبِنأبووهوموآبولداًاسمتهالكبرىوولدت

منالحطبهاوقصداليهويالمصدركاتبافتراهافريةالقصةهذه.عمونبنيأبووهوبنعمي

من(الكاتب)بلديهوذالمملكةالمعاديتين(الأردنشرقيتقعان)وعمونمواَبمملكتيشأن
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-7(.ب6و12،و21،11:)تكويناليهوية()الروايةإسحاقمولد

سبعبئرفيجرار()ملكأبيملكمععهدأيقطعإبراهيم

.32-33(وX30-82و،25-26)21:اليهوية()الرواية

أمرهعندمااللهأطاعلأنه،نسلهلإكئارويعدهإبراهيميُباركالله

أ-18(.225:)تكوين(إسماعيل)الصحيحإسحاقبذبح

(والسلامالصلاة)عليهإبراهيماخيناحورنسل

.02-24(22:)تكوين

بنبتوئيلبنترفقةمن(والسلامالصلاة)عليهإسحاقزواج

.24(ينتكو)رحونا

نسلهوذكرقَطورة،من(والسلامالصلاة)عليهإبراهيمزواج

ا-6(.25:)تكوينلأولادهإبراهيمعطاياذكرمعمها،

الحيبئرعنديقيم(والسلامالصلاة)عليهإسحاق

أب(.ا25:)تكوينالراءِيّ

إسماعيلبنوسكنهاالتيالجغرافيةالمناطقتذكرفقرة

.18(25:)تكوي!

،الخلاصوتاريخالتكوينسفرراجع.المحارمزناسليلتاوعمونموآبمملكةإنالقولخلال

.288ص
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عيسووأخيه(والسلامالصلاة)عليهيعقوبمولد

21-126(.:52)تكوين

،ليعقوببكريتهعنالأخيروتخليوعيسويعقوبشباب

.27-34(25:)تكوين

واغتناءه،فيها،وإقامته،مجاعةإثرجرارإلىإسحاقذهاب

.-33(ا26:)تكوينأبيملك.ملكهامععهداًوقطعه

شاخلما:القصةأحداث:إسحاقبركةيختلسيعقوب

صيدألهيصيدانعيسوابنهمنطلبالنظر،عنعيناهوكلتإسحالتى

الحوار،إسحاقزوجةرفقةتسمععيسو.إسحاقيباركلكييثله

عيسو(الاَخرابنهامنأكثرتحبهكانت)الذييعقوبابنهامنوتطلب

فيفعل،لإسحاقطعاماًمنهاتعدكيالماعز،منجديينيحضرأن

ويحصلالطعاملهويقدمعيسو،دورممثلأأبيهعلىبدخلثمبعقوب،

بركةنصيبهويكون،الأوانفواتبعدلكنعيسويحضرثم،بركتهعلى

يعقوبعلىعيسوفيحقد،أخوهعليهاحصلالتيالبركةمنأقل

إلىالذهابيعقوبمنفتطلبعيسوبنيةرفقةتعرف.قتلهوينوي
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يسكنانإلىهناكوالبقاءتركيا()جنوبحارانمدينةفيلابانأخيها

.27()تكوين1()اخيهغضب

حارانإلىويمضي(،إقامته)محلالسبعبئريغادريعقوب

بعدةويعده،أمامهالأرضعلىواقفالقمنامهفييرىالطريقوفي

نسلهعددسيكونعليها،النائمالأرضونسلهيعقوب)سيملكأشياء

)عليهيعقوبيستيقظأنبعد(.ليعقوباللّهحفظ،الأرضترابكعدد

15،:82)تكوين.إيلبيتالمكانيسمىنومهمن(والسلامالصلاة

91(.و13-16،و

حارانإلى(والسلامالصلاة)عليهيعقوبوصول

.2-14(92:)تكوينلابانخالهولقاءه

.)92(الإصحاحمن()26الفقرة

إلىالإشارةاليهويالمصدركاتببهاأراد،ملفقةقصةإسحاقبركةبعقوباختلاس1()

إلىالأدوميينتنسبالتوراةالأنأدومومملكةيهوذامملكةبينقائماًكانالذيالعداء

إلىإشارةالقصةنهايةوفيعنها،استقلتثميهوذالمملكةخاضعةادومكانتفقدعيسو(،

تخدموأخاكتعيش"بسيفك:ليعقوبالبركةذهاببعدلعيسوإسحاققالعندماالأمرهذا

أدومخضوعإلىإشارةتخدموأخاك:فقوله".عنقكعننيرهتكسرقويتإذاانكويكون

قويتإذا،انكويكون:قولهوفي(يعقوببنيأيإسرائيلبنيمن)سكانهايهوذالمملكة

يهوذا.عنأدوماستقلالإلىإشارة.عنقكعننيرهتكسر

56http://kotob.has.it



منتنجب(الأولىيعقوبوزوجةلابان)ابنةليثة

)أختهاراحيلأماويهوذا،ولاويوشمعونرأوبينذكور:أربعةيعقوب

31-35(.92:)تكوينعاقراًفكانت(الثانيةيعقوبوزوجة

:3O)تكوينليعقوبيلهَةجاريتهائعطيراحيل

14(.وب،3و11،

وأشيرجادَمنهفتنجبليعقوبزِلفةجاريتهاتعطيليئة

.9-16(03:)تكوين

يذكرالمزبولون:السادسمولودهاتسميليئة

تلدثمب(،0302:)تكوين(الخامسالمولوداليهويالمصدر

.21(ة3هتكوين)دينةوتسميهابنتاَ

)03(،الاصحاحمن()24الفقرةمنالثانيالقسم

(.والسلامالصلاة)عليهيوسفاسممعنىعلىويحتوي

4-114(.32:)تكوينعيسوللقاءيستعديعقوب

32:)تكويناللّه(،)تعالىاللهيصارع1()يعقوب

روحوجودعنالقديمالشرقفيشائعةكانتشعبيةأسطورةهوالأكذوبةهذهأصل()1

فعندولذاالزرقاء(نهر:يبوقنهرقربحدثتالمصارعةأنتدعي)والتوراةنهركلفيجن

لكيعليهبالتغلبأوالنهرفيالساكنالجنذاكاسزضاءعليهالنهرقربالإنسانمرور
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6-و15،و-3،أ33:)تكوينوعيسويعقوبلقاء

اب-17(.ا01،و

يعقوببنتدينةيأخذحموربنشكيم

هوللموافقةشرطاًيضعونإخوتهالكنيخطبها،ثمويغتصبها،

الختانعمليةبعدلكن،فيقبل،بيتهوأهلشكيمختانوجوب

وأبيهشيهمبقلولاوي()شمعونيعقوبأبناءمناثنانيقوم

7،و5Xو-13،ب342:)تكوينأختهما،وإرجاعبيتهوسلب

.3(ب-أ92وب-25،26و91،و14،وأ-12،وا

بلهةمعالفاحشة(يعقوب)ابنرأوبينارتكابفرية

.(-35:21122)تكوينأبيهجارية

،واولادهعيسوزوجاتبأسماءلائحة

01-14(.وب-362،5:)تكوين

أدومارضفيعيسوبنيزعماءبأسماءلائحة

.15-91(36:)تكوين

يعقوبيجعلأنبدللكه،الأسطورةبهذهمتأثراليهويالمصدروكانتبالمرور.لهيسمح

يدقالوا:الذيناليهودعلىبغريبهذاوليسالثه.يصارعجعلهيبوقنهرعندالجنيصارع

،الخلاصوتاريخالتكوينسفرراجع.الطعاموأكلوندماسزحالثهوأنمغلولةالله

(.)بتصرف332ص
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.02-03(36:)تكوينالحوريسعيرسلالة

بنيعلىملكيملكأنقبلأدومملوكبأسماءلائحة

.31-93(36:ينتكو)ئيلاسرإ

)عليهليوسف(والسلامالصلاة)عليهيعقوبمحبة

رؤيتهبعدخصوصاًلهوحسدهماخوتهوبغض(،والسلامالصلاة

.3-11(37:)تكوينالمستقبلفيمنزلتهعلوعلىيدلانلمنامين

فييوسفيلقون(بنيامين)عدايعقوبأبناء

أبيهمإلىبالقميصويبعثونتيس،بدمقميصهويغمسونالبئر،

-ب14وJ31-3721:)تكوين.يوسفوحشاًافترسأنفيظن

.3-35(وا،23-27و،91-21و،17

وكنته(والسلامالصلاة)عليهيعقوببنيهوذاقصة

.(83ينتكو)رماتا

الإسماعيليينقافلةمعمصرإلىيوسفوصول

ويحسن)العزيز(،فوطيفارفيشتريهالبئر،منأخرجتهالتي

الصلاة)عليهيوسفبسببفوطيفاربيتاللهفيبارك،معاملته

.5(4-و2-3،و93،11:تكوين)(والسلام
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(والسلامالصلاة)عليهيوسفتراودفوطيفارزوجة

زوجها،وُيصدّقهامضاجعتهاأراديوسفانفتدعييمتنعلكنهنفسهعن

يوسفإلىالسجنرئشيحسنالسجنوفي،يوسفويسجن

.02t(،-23-936922:)تكوي!

1(.)04()الإصحاحمنب(5وب،3و)أب،الفقرات

كلبحمعيقومونوكلاءبتوكيلفرعونينصحيوسف

المدنفيوحفظهالاَتيةالسبعالخيرسنواتطعام

2(.ب()35وجى،34و41134X:)تكوين

الإصحاحمن28X(927-02938،و،)2الفقرات

()42(.)3

الأخبنيامين)ومعهميوسفلإخوةالثانيءالجيقصة

ا-5،22و،-43113:)تكوينمصرإلىالأصغر(

24-34(.و

بنيامينكيسفيالفضييوسفكأسوضعقصة

.44()تكوين

معه.المسجونينالرجلينلمنامييوسفتفسيرعلى)04(الإصحاحيحتوي()فى

مصر.ملكلمناميوسفتفسيراليهويالمصدريذكرلم)2(

مصر.إلىيوسفلإخوةالأولءالجيقصةعلى)42(الإصحاحمِحتوي)3(
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اليهوية()الروايةإخوتهإلىنفسهيُعرفيوسف

12،وا،91و،-1314و،01و4-15،و45،11:)تكوين

.28(و124،و

46،11:)تكوينمصرإلىمجيئهعندأباهيستقبليوسف

.2-34(8ب،و5و

فيبالإقامةلهمفيسمحفرعونيقابلونيوسفإخوة

ا-6(.47:)تكوينجاسانارض

المجاعةسنواتاثناءمصرفيالزراعيةيوسفسياسة

.13-26(7:4تكوين)لسبعا

المقبرةفييدفنهأنليوسفووصيته،يعقوبأجلدنو

.92-31(و47127X:)تكويندماسحاقإبراهيمفيهادفنالتي

يوسفابنيوأفرائيممنسىيتبنىيعقوب

و،-01ب9و،ب482:)تكويناليهوية()الروايةويباركهما.

12(.وه17Xو،-1314

(.14و،أأ-ا5:)تكوينهودفنهيعقوبجنازة

عاشهاالتيالسنينعددذكرمع،وأولادهمإخوتهبإعالةيوسفوالتزام

.18-22(05:)تكوين(سنوات)011يوسف

61http://kotob.has.it



الخروجسفر2-

وجميع(والسلامالصلاة)عليهيوسفموتتذكرفقرة

6(.:أ)خروججيلهموسائرإخوته

8-12(.:ا)خروجإسرائيلبنييضطهدمصرفرعون

مصرمن(والسلامالصلاة)عليهموسىخروج

رعوئيلبناتومساعدته،مدينإلىوتوجهه،فرعونمنهرباً

بصنيعابيهنيخبرنالبنات.غنمهنسقيفي(مدين)كاهن

ابنتهيزوجهثم،بيتهإلىموسىبدعوةالأبفيقوم،موسى

مدةمضيوبعدجرشوم،موسىيسميهبولدويرزقانصفورة،

()1

.15-123(2:)خروجمصرفرعونيموتطويلة

بإنقاذويبشره5(و،2-314:)خروجموسىيُكلّمالله

البشرىلنقلمصرإلىبالذهابويأمره،8(7-3:)خروجإسرائيلبني

.16-02()خرو!3:أخرىأوامرمعإلهم

بهارونأزرهويشدواليد،العصابمعجزةموسىيؤيداللّه

للقاءمصرإلىبالرجوعويأ!ره.9(ا-)4:(،والسلامالصلاة)عليه

.بعدهالحكممرنبتاحابنهوتولالثانيرعمسيسهوماتالذيالفرعون)1(
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مصرمنبالخروجإسرائيللبنيالسماحبوجوباللهأمروتبليغهفرعون

:4()18-26.

.24-26()4:موسىابنختانعنغامضةرواية

يلتقيان(والسلامالصلاة)عليهماوهارونموسى

3(.-اب03و4،92:)خروجإسرائيلبنيشيوخ

5(.)خروجوفرعونموسىبينالأولاللقاء

1(.6:)خروجالسادسالإصحاحمنالأولىالفقرة

بفرعونأنزِلتالأولىالضربةأوالأولىالعقوبةقصة

.92(و،14-718:)حْروجدمإلىالنيلماءتحويل:وقومه

.26-92(7:)خروجالضفاح:الثانيةالضربةقصة

مصر،أهلعنالضفاحإرسالعقوبةرفع

11(.أ4-)خرو!8:

.16-28(8:)خروجالذباب1(:)الرابعةالضربة

.1-7(و:)خروجالمواشيموت.الخامسةالضربة

.13-91(9:)خروجالبَرَد:السابعةبالضربةإنذار

والسادسة.الثالثةالضربةاليهويالمصدريذكرلم)،(
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أ-91(.:01)خروجالجراد.:الثامنةالضربة

العاشر.الإصحاحمن()28-92الفقرتان-

المصريينأبكارموت:العاشرةبالضربةالإنباء

.4-8(:ا)خرو!أ

12:)خروجاليهوديالفصحبعيدتتعلقأحكام

)21-27.

.92-03(12:)خروجالمصريينابكارموت:العاشرةالضربة

12:)خروجمصرمنويخرجونالمصريينيسلبونإسرائيلبنو

)31-93.

بالأبكارتتعلقوأحكام3-01(:13)خروجالفطيرعيدأحكام

.11-16()خرو!13:

17،و-16،ب5و،ب14:2)خروجإسرائيلبنييطاردفرعون

،اوهوجيشُه((،وفرسائهومراكِبُهكُفهفرعون:))خيلُعبارةعدا9و

)j13-14.

14:)خروجإسرائيلبنيونجاةالبحرفيوجنودهفرعونكرق

1(.)03-31(وب،27وب،27و24-425وب،2وا-012،ب91

28-92.ص،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:شربنتييهراجع()فى
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(،والسلامالصلاة)عليهماوهارونموسىاختمريمنشيد

.02-21(15:)حْروخ

بسببموسىعلىوتذمرهمسيناء،بريةفيإسرائيلبنيمسيرة

.22-27(15:)خروج1(ايليم)فيالماءعلىعثورهمثمالماء،

4-5،:16)خروجإسرائيلبنيعلىوالمنالخبزيُنزلالله

ب(.35و2،اب-ا8واب-3،116و

-17:8)خروج.رفيديمفيالعمالقةعلىينتصرونإسرائيلبنو

)16.

جبلإلىووصولهمرفيديم،منإسرائيلبنيرحيل

لموسى،اللهوتكليم،الجبلإلىموسىوصعودسيناء،

.02-25(و،2-9:)خرو!91

إسرائيلبنيشيوخمنوسبعونوأبيهوونادابوهارونموسى

11(.-145و113،و،911-و،1-2)خرو!2:24(،)اللهيرون

الفغالي،بولسراجعالسوي!،خليجفييصبالذيجرندلوادياليومهي-أيليم()فى

.021ص(،)أيليممادة،الجامعالمحيط

انظرأرنيربقاكربهوكلمةلميقاتناموسىجاء"ولما:تعالىقال.اللهموسىيرلم)2(

جعلهللجبلربهتجلىفلماترانيفسوفاستقرف!نالجبلإلىأنظرولكنترانيلنقالإليك

:الأعراف".المؤمنينأولوأناإليكتبتسبحانكقالأفاقفلماصعقأموسىوخردكا
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إسرائيلبنيمخيمفيأنشودةصوتبسماعهموسىيخبريشوع

.17-18(32:)خروج(،العجليعبدون)كانوا

العجلبعبادةقاموارجلآلافثلاثةيقتلونلاويبنو

ا-4(.)خرو!33:

اللوحينبدلالشريعةلكتابةحجرلوحيبنحتموسىيأمرالله

إسرائيلبنيعلىالثهأخذهالذيللعهداليهويةوالروايةتحطما.اللذين

.-28(1)خرو!34:

اليهوي.المصدرإلىتنتميموادفيهتوجدلا:اللاويينسفر3-

العدد:سفر4-

بنحوبابحميهعلىيعرض(والسلامالصلاة)عليهسى"9.

كنعانأرضإلىرحلتهمفيإسرائيللبنيدليلأليكونمرافقتهرعوئيل

.92-32(:01)عدد

ئملهم،اللهومعاقبةسيناء(برية)فيتبعيرةفيإسرائيلبنيتذمر

:أ)عددأ(،والسلامالصلاة)عليهموسىصلاةبعدعنهمعفوه

أ-3(.

لنموسىياقلتم"وإذا:تعالىقالالعالمينربإسرائيلبنيمنأحدأييرلمكما43،.

55:البقرة"تنظرونوانتمالصاعقةفأخذتكمجهرةاللهنرىحتىلكنؤمن
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المنأكلمنسيناء()شرقهَتَأوَهقبروتفيإسرائيلبنيتذمر

.4-13(:أ)عددا

،24-118:أ)عددإسرائيلبنيعلىالسلوىينزلالله

,31)35-.

كوشية،إمرأةمنزواجهبسببموسىفيوهارونمريمكلام

.99-01(ا،:12)عدد،بالبرصمريمدماصابةعليهما،الربوغضب

ويعطيهمفتحهاقبلكنعانارضلاستطلاعرجالاًيُرسلموسى

الاستطلاعبعمليةالرجالفيقوماب-02(،13:7)عددتعليمات

التيالاْرض:تقريرهميقدمونعودتهموبعد،22-24(ا3ْ)عدد

13:)عددحصينةومدنهاقويشعبهالكنوعسلاً،لبنأتدرإليهاذهبنا

ب-92(.26

أرضفتحعلىإسرائيلبنيقدرةيؤكدالمستطلعيناحدكالب

كنعانسكانمحاربةعلىالقدرةعدمفادعواالمستطلعينمعظمأماكنعان

.03-31(:أ3)عددإسرائيلبيْمناقوىلأنهم
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لهم،النَهومعاقبة،المقدسةالأرضدخولمنإسرائيلبنيخوف

:14.).4-3)1()عليهممحرمةبحعلها j،1-25(وا.

وهزيمتهمالمقدسةالأرضدخولومحاولتهمإسرائيلبنيحزن

رفضقدموسىوكانسبع(بئر)شرقحرمةمعركةفيسكانهايدعلى

ينصرهميكونلنالرببأنمسبقألعلمهالمعركةإلىمعهمالذهاب

.93-45(:14)عددعصيانهمبسبب

اللهفعاقبهمموسىعلىرجلاً(025)ومعهموأبيرامداثانتمرد

12-15،وأب-12،:16)عددوتبتلعهمتنشقالأرضجعلبأن

بالإلوهيمي"."ممزوجة-132(.ب2526X-927و

حُرمةمعركةفيالكنعانيينعلىإسرائيلبنيانتصار

-3(.أ2:أ)عددالثانية

الأردنعبرإلىطريقهمفيإسرائيلبنوقطعهاالتيالمراحل

وفتحهمالأموريين،ملكسيحونعلىانتصارهمثم(،الأردن)شرق

الفقراتعدابالإلوهيميممزوجة"01-35(2:)عدداالأردنعبر

".مستقلةمصادرمنفهي(203-7وا،1-78و15،)14-

المصدريذكرهوأالكهنوتيالمصدرذكرهأمروهوسنة،)04(الت!حريممدةكانت)1(

.الهوي
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علىانتصارهمبعدإسرائيلبنيمنمواَبملكبالاقخشية

إسرائيل،بنيلعنبعوربنبلعاممنوطلبه(3-224:)عددالأموريين

25-03(23:و)عدد(-2313:)عددمراتأربعبباركهمبلعاملكن

فقط.والرابعةالثالثةالبركتيناليهويالمصدرذكر24(.و)عدد

فيموآبنساءمعالزناويمارسون،الأوثانيعبدونإسرائيلبنو

-5(.أ25:)عددلمحغور

تنتميفقطواحدةمادةالسفرهذافيتوجد:الاشتراعتثنيةسفر5-

(والسلامالصلاة)عليهموسىوفاة:وهياليهوي،المصدرإلى

المادةهذهمنوالسادسةالخامسةوالفقرتاناب-6(34:)تثنية

الإلوهيمي.بالمصدرممزوجتان

اليهويالمصدربيئة

سابقاً(.ذكرنا)كما.مقالتاسعالقرنفييهوذامملكةفيالهويالمصدرنشأ

فيه:كبيرةاَثارفيهانشأالتيللبيئةوكان

إلىينتمونيهوذامملكةسكانكان:القبائلياوالعشائريالأثرأ-

كانتولما،بنيامينوقبيلةيهوذاقبيلةهما،إسرائيلبنيقبائلمنقبيلتين

فيالسلطةصاحبةهيأصبحتفقد،بنيامينقبيلةمنأكبريهوذاقبيلة
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را)1(

ا)2(ر

يعقوببنيهوذاشأنمنيُعلياليهويالمصدرنرىلهذايهوذا.مملكة

لقبيلةمعاديةقبيلة)جد،رأوبينأخيهشأنمنيحطوبالمقابل،القبيلةجد

ابيه.جاريةيلهةمعالفاحشةارتكابهقصةعليهفيفترييهوذا(

الممالكةمنمجموعةتجاوريهوذامملكةكانت:السياسيالأثر2-

يهوذامملكةبينقائمةالعداءحالةوكانت،وأدوموعمونمواَبمنها

وفيبابنتيهلوطزنافريةفيالعداوةهذهأصداءونرى.الممالكوهذه

1(.)إسحاقبركةيعقوباختلاسفرية

يهوذا،مملكةاراضيضمنيعيشونالكنعانيونكانذلكإلىبالإضافة

بنيأمامهزيمتهمقبل)فلسطين(المقدسةالأرضحكامهموكانوا

وقدباحتقار.المهزومإلىالمثتصرينظرالأحيانمعظموفي.إسرائيل

للكنعانيينيهوذامملكةاحتقارتبريراليهويالمصدركاتبحاول

2(.)السلامعليهنوحسكرفريةباخراعه

إلىينتميكاناليهويالمصدركاتبأنيبدو:العقائديالأثر3-

المصدرفيكثيرةفقراتوجودبدليل،المشبهةمنيهوديةدينيةفرقة

هذهعنشيئأالتاريخلنايذكرلم(.الله)تعالىبالإنساناللهئشبهاليهوي

.التوراةنصوصخلالمنعقائدهامعرفةيمكنلكن،الفرقة

.اليهويالمصدرفحوىفيالفريتينهاتينبطلانبيانمعذلكتوضيحجع

اليهوي.المصدرفحوىفيالفريةهذهبطلانجع
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بعضمؤلفهفياليهويالمصدركاتبوضع:الأسطوريالأثر4-

سماويةكائناتزواجأسطورةمثل.عصرهفيالشائعةالأساطير

2(،)البابليينمنأخذهاالتيبابلبرجوأسطورة1(،)بشريةبكائنات

3(.للأنهار)الجنحراسةوأسطورة

اليهويالمصدرسمات

فيالمصدرهذافيهيبدأالذيالموضعمن)يهوه(اللّهيسميا-

4(.()إلوهيم)بهوهأيضاًاللهيسميكما(،ب24:)تكوينالتوراة

.بالإنساناللّهيشبّه2-

نادرةالشرعيةالأحكامونصوص،قصصيةرواياتمعظمه3-

.(5)

6(.)البركةموضوععلىيشدّد4-

اليهوي.المصدرفحوىراجعالأسطورةهذهعن)،(

دراسةالقديمالعهد:للمؤلفراجع.بابلبرجلأسطورةالبابليالأصلحولللتفاصيل)2(

فى.99-05ص،نقدية

اليهوي.المصدرفحوىراجعالأسطورةهذهلمعرفة)3(

إلوهيم(.)يهوهبدل(الإله)الربالمقدسللكتابالعربيةالترجماتكتبت)4(

6.صأ،الخمسةال!ثمريعةكتب:المقدسالكتاب)5(

فى.9ص،ج!،المقدسالكتابإلىالمدخل:الفغاليبول!)6(
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الأساطر.ببعضمتأثر

يهوذا.لمملكةالسياسيةالمواقفتعكسقصصهبعض

يهوذا.لقبيلةمتعصب

العلماءبعضأنإلىالإشارةأوداليهوي،المصدرعلىكلامينهايةوفي

جزءاًوأصبحباليهوياندمج.اليهويالمصدرمنأقدممصدربوجودقالوا

هذا1(،)الكهنوتيةالأفكارمنلخلوهالعلمانيالمصدراسملهواقترحوامنه،

العلمية.الأوساطمعظمعندقبولاًالمصدرهذابوجودالقوليلقولم

الإلوهيمي:المصدر:ثانياَ

إلى2()إلوهيم()اللهيُسئميلأنهالاسمبهذاالإلوهيميالمصدرالنقادسمّى

3(.)13-15(3:)خروجلموسىيهوهاسمأوحيأن

فيالتاريخيةالكتب:كاملمرادوالدكتور8-9،ص،التوراة:المخلصيكوبراجع)،(

372،صاليهوهي(،)التقليدمادة،الجامعالمحيط:الفغاليوبول!53،ص،القديمالعهد

75.ص،نقديةدراسةالقديمالعهد،المدرسسريوعلي

الجمعحروفوهيو)يم((،اللهأوإلهالعبريةفيمعناه.)إلوهمنمكوناسم:إلوهيم)2(

فيالله:ديداتأحمدراجع،العدديلاالتوقيريالجمعهوهنابالجمعويُقصد،العبريةفي

97-08.ص،والإسلاموالمشحيةاليهودية

إلىوالمدخل37،فىص(،الإلوهيمي)التقليدمادة،الجامعالمحيط:الفغاليبولسراجع)3(

27،ص،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:وشربنتييه24،ص2،ب،المقدسالكتاب
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بالإنكليزية)إلوهيم(اسممنالأولالحرفوهو)ع(بالحرفإليهيثار

(c1' (Elohim.

2"..م()ق075سنةيُقارب)ما.مقالثامنالقرنفيالإلوهيميالمصدرنشأ

منمعلوماتهاستقىوقد،الشماليةإسرائيلمملكةمن(كتبة)أوكاتبمؤلفه

يعقوبهروبقصةوإخقرعبه،خاصةقراءةقرأهائم3(،)شفهيةروايات

دمشقومملكةإسرائيلمملكةبينالمتقلبةالعلاقةإلىللإشارةلابانخالهمن

تبنيلقصةروايتهفييهوذامملكةعنإسرائيلمملكةإنفصالوبررالأرامية،

والسلامالصلاةعليهيعقوبإلىنسب)يوسفإبنيوأفرائيملمنسىيعقوب

.(يقلهلمكلاماَ

وتاريخالتكوينوسفر23،ص،لاهوتيةتعليقاتالقديمالعهد:المخلصييوسفوفرنش!

فى.3صالكتابيالتراثفيالإنسانيالزاث:بندكتيوروبير98،ص،الخلاص

.261ص!3،السفر(،-)الخروجمادة،الكتابيةالمعارفدائرة()فى

الكتابتاريخوهوبر:وميلر27،ص،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:شربتييهراجع)2(

وتاريخالتكوينوسفر92،ص،الإسرائيليالدينيالفكرظاظا:حسنود.03،ص،المقدس

تاريخ:يرماسونوهندريكفى4صالسابقالمصدر:بندكتيوروبير8،وص،الخلاص

2.ص،Lب،القديمالعهدحقبةفيإسرائيل

الكتابإلىالمدخل:الفغاليوبول!92،ص،نفسهالمصدرظاظا:حسند.راجع)3(

وصموئيل،37فىص(لوهيميلإالتقيدا)دةما:معلجاالمحيطوا،26ص،!2لمقدسا

،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:وشربتييهX57-47ص،القديمالعهدإلىمدخل:يوسف

.93صبر،،،المقدسةالأسفار:قوزيويوسف27،ص
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الإلوهيمبمالمصدرفحوى

الخمسة:التوراةأسفارفي1(الإلوهيمي)المصدرإلىالمنتميةالمواديليفيما

التكوين:سفر-ا

نسلهيجعلبأن(والسلامالصلاةعليه)لإبراهيماللَهوعد

.1-6(15:)تكوينالنجومكعدد

02(.)تكوينيردهاثمسارةيأخذجرارملكأبيملك

)21(.الإصحاحمن)6(الفقرةمنالأولالقسم

16(.21:)تكوين

بئرفيأبيملكمعإبراهيمقطعهالذيللعهدالإلوهيميةالرواية

.,34(3،وأ27،و،22-2124:)تكوينسبع

كبيربكبشيفديهثمابنهيذبحانلإبراهيميوحيالله

91(.وأ-22،14:)تكوين

العهدنقدتاريخشازار:زالمانراجعالإلوهيمي،المصدرإلىالمنتميةبالمواديتعلقفيما()فى

42،ص،القديمالعهدلقراءةمدخل:المخلصيكوبوالق!X831-431ص،القديم

فى.2ص،والتوراة
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،)25(الاصحاحمن()11الفقرةمنالأولالقسم

.11(251:)نكوين

صاعدةالملائكةالمنامفييرىوالسلامالصلاةعليهيعقوب

ا-7و-129أ281:)تكوين.والأرضالسماءبينسُلمعلىونازلة

.02-22(و،18

بنتيوراحيلليئةمنوزواجه،المشرقأرضإلىيعقوبرحيل

03(.وX821-72و25،وا-5،23وا،92:)تكويرْ.لابانخاله

أربعةأنجبتالتيليئةمنغيرتهاإلىيؤديراحيلإنجابعدم

أولاداًتنجبكيليعقوبيلهةجاريتها،هداءراحيلفتقومأولاد،

دانهماولدينيلهةفتنجبلسيدتها،أولادهمالجاريةأولادأنباعتبار

راحيلتلدثموزَبولون،يستاكرهماولدينأيضأليئةوتلدونفتالي،

ب-4،8واب-13،:03)تكوين(.والسلامالصلاة)عليهيوسف

أ(.22-17,24-012،و

وعائلتهيعقوبهربإلىيؤدييعقوبتجاهلابانوجهفيتغير

وبعقدبالصلحالقصةوتنتهيبملاحقتهلابانفيقوم،كنعانارضإلى

(.الفقراتبعضعدا31)تكوينالطرفينبينمعاهدة

.1-3(32:)تكوينحارانمدينتهإلىلابانرجوع
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-334:)تكوينوعيسويعقوبللقاءالإلوهيميةالرواية

.(ilا5،و

33:)تكوين)نابلس(،شكيممدينةإلىيعقوبوصول

.2(ب-180

بشرطيعقوبأبناءفيوافقويخطبها،دينةيحبحموربنشكيم

ذكورمنويطلبشكيميقبل.شكيممدينةفيذكركلختانوجوب

عمليةبسببمتألمينالمدينةذكورجميعكانوعندماالإختتان،المدينة

،الرجالفقتلوا،المدينةعلىوهجمواالموقفيعقوببنواستغل،الختان

ا-12،:34)تكوينوالنساء.الأطفالوسبوا،المدينةفيماوسلبوا

ب،25و02-125،و،915-1318،و8-01،و6،وب-3،4و

,.)27-912

إيل،بيتإلىويذهبون،شكيممدينةيغادرونوعائلتهيعقوب

قربإفراتةفييعقوبفيدفنها،وتموت،بنيامينراحيلتلدالطريقوفي

أ-02(.6و14،وب-6،8و،1-355:إتكوينلحم،بيت

فيفعل،الغنممرعىفيإخوتهتفقديوسفمنيطلبيعقوب

يعزضراوبينلكن،لقتلهيتآمرونقادماًإخوتهيراهوعندما،يوسف

ولاالحقلفيالتيالبئرهذهفيإطرحوهدماً،تسفكوا"لاقائلاً:عليهم

يوسفإخوةيأخذ.أبيهإلىوردِّهإنقاذهومراده".عليهأيديكمتلقوا
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منوأصعدوهيوسففانتشلوامدينمنتجارمربعدها.رأوبينبنصيحة

البئرإلىرأوبينرجعوعندمامصر.إلىذاهبينلإسماعيليينوباعوهالبئر

ب-73:13)تكوين.إخوتهوأخبرلذلكفحزنيجدهلميوسفلإخراج

(.36و28-03،و22،و18،و114،

حظوةيوسفوينال،الإسماعيليينمنيوسفيشتريفوطيفار

14(.واب،:93)تكوينسيدهعينيفي

.93()الإصحاحمن)02(الفقرةمنالثانيالقسم

1(.93:02)تكوين

،فرعونسقاةرئيسهمامعهسجينينمنامييفسريوسف

8-115،و6-17،و4-15،و2-13،و04،11:)تكوين.خبازيهورئيس

16-23(.و

بحمعيقومرجلٍباختياروينصحه،فرعونمنامييفسريوسف

السبع،المجاعةسنواتفيمؤونةلتكونالسبعالخيرسنواتغلةخمس

مصرفيالثانيالرجليوسففيجعلفرعونعينيفيالكلامهذايحسن

،936-45-135،ب34و،1-4133:)تكوين.الفرعونبعد

-57(.ب46و

يوسفويلتقون،القمحلجلبمصرإلىيأتونيوسفإخوة

الذيالثمنإليهمويردبالقمحويزودهم،يعرفوهفلمهمأمافيعرفهم
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القادمةالمرةفيمعهمبنيامينإحضارمنهمطلبذلكوقبلدفعوه

2-وا3-91،وا،42:)نكوين.كضمانعندهشمعونأخاهوابقى

.-37(2و26،

1(.)43()الإصحاحمنو)23(()14الفقرلَان

وطلبالإلوهمية()الرواية.إخوتهإلىنفسهيُعرفيوسف

45:)تكوينمصر.إلىوعائلاتهمأبيهمإحضاريوسفإخوةمنفرعون

-23،ب2وأ02،و،-1518و،-12أوأ-9،ب5و-3،أب

.-27(ب24و

-15(.أب46:إتكوينمصر.إلىيعقوبرحيل

عيالهمبحسببالخبزأهلهوسائروإخوتهأباهيزوديوسف

12(.47:)تكوين

يوسفابنيوافرائيممنستىيعقوبلتبنيالالوهيميةالرواية

،-1516و،-12اب0و8-91،و-12،أ48:)تكوين.ومباركتهما

-22(.ب02و،-91أ8و

.والسلامالصلاةعليهيعقوبلجنازةالإلوهيميةالرواية

(.اب0و9،و13،و05،12:)تكوين

بنيامين.ومعهميوسفإخوةمجيءعلى)43(الإصحاحيحتوي()فى
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أبيه.وفاةبعدإخوتهبإعالةيوسفلالتزامالإلوهيميةالرواية

.15-17(:05)تكوين

.23-27(05:)تكوين(.والسلامالصلاة)عليهيوسفوفاة

:الخرو!سفر2-

يُولدذكرمولودكلبقتلإسرائيلبنينساءقابلتييأمرفرعون

فيأمر،بحيلةالأمرهذامنتتخلصانالقابلتينلكن،إسرائيلبنيفي

.15-22(:ا)خروجالأمر.هذابفعلشعبهفرعون

وتربيتهالقتلمنونجاته(،والسلامالصلاة)عليهموسىمولد

.1-01(2:)خروج.فرعونقصرفي

كانمصرياًويقتللقومهفرعوناستعباديرىموسىيكبرعندما

منرجلينموسىيرىالتالياليوموفي،إسرائيلبنيمنرجلاَيضرب

فيجيبه:؟قريبكتضربلماذا:للمعتديفيقول،يتخاصمانإسرائيلبني

؟المصريقتلتكماتقتلنيانأثريدعلينا؟وحاكمأرئيسأأقامكمن

ايضاًفرعونوسمعالخبر!عرفلقدإذن:نفسهفيوقالموسىفخاف

مدين.إلىللهربموسىفاضطر.موسىيقتلأنفطلبَبالخبر

أ-15(.أ)خرو!2:
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6،و،ب4و،ا3ْ)خروج(الإلوهيمية)الروايةموسىيكلمالله

(.2-22ا9،9-15و

.(-17ا40:)خروج.بهارونموسىأزريشدّالله

،بالمعجزاتوتأييده،لهاللهبتكليمويخبره،هارونيلتقيموسى

موسى.بهأخبرهمابكلإسرائيلبنيشيوخبتبليغهارونفيقوم

013(.و،27-28)خرو!4:

.دمإلىالنيلمياهتحويل:الأولىللضربةالإلوهيميةالرواية

.24(و12،ب-ا02)خرو!7:

.02-35(9:)خروج1(.البَرَد):السابعةالضربة

.02-27(:01)خروج.الظلام:التاسعةالضربة

المصريين.أبكارموت:العاشرةبالضربةموسىينبأالله

-3(.أ:11)خرو!

.17-91(:13)خروجمصر.منإسرائيلبنيخروج

والثامنة.والسادسةوالخامسةوالرابعةوالثالثةالثانيةالضربةالإلوهيميالمصدريذكرلم()فى
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41ْ)خروجالإلوهيمية()الرواية.إسرائيللبنيفرعونمطاردة

ومراكبُهكُفهفرعون"خيلُعبارةفقط9وب،7وب،6و15،

.(ب02و91،1و،1-112و1(،")وفرسائه

فيوحيللثمرب،ماءوجودعدمبسببيتذمرونإسرائيلبنو

منالماءفيخرج،موسىيطيع.الصخرةبعصاهيضرببانلموسىاللَه

-7(.أب:17)خروج.إسرائيلبنوويشربالصخرة

أ-12(.:18)خروج.يثرونوحميهموسىلقاء

.13-27(18:)خروج.إسرائيلبنيعلىقضاةًيُقيمموسى

يكلماللّه)الطور(،سيناءجبلإلىإسرائيلبنيوصولبعد

.01-91(:91)خروج.موسى

2(.أ-أ02:)خروج.لموسىالعشرالوصايايوحيالله

فلاغامض)النص.إليهاللّهأوحاهماإسرائيلبنييبلغموسى

التيالعشرالوصاياهوهل،موسىيبلغهالذيبالوحيالمقصوديُعرف

روايةبينأقحمالذيالعهدكتابهوأمالروايةهذهروايتهاتسبق

.3-8(24:(.)خروجللوحيموسىتبليغوروايةالعشرالوصايا

28-92..صالمقدسالكنابقراءةإلىدليل:شربنتييه()فى
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.التوراةعليهليُنزلالجبلإلىبالصعودموسىيأمراللَه

(.اب8و،أب3و،2412:)خرو!

أب(.38:ا)خروج.موسىعلىالتوراةإنزال

91-وا-32،16:)خروج.للعجلإسرائيلبنيعبادةقصة

24،03-35)j.

1(.5-ا33:)خروج.الاجتماعخيمةينصبموسى

الإلوهيمي.المصدرإلىتنتميموادفيهتوجدلا:اللاوينسفر

العدد:سفر

.01)عددسيناء.جبلمنإسرائيلبنيرحيل

1(.11())الإصحاحمن(2403-و))14-17(الفقرات

مريمهـاصابة،عنهاللهودفاع،موسىفيوهارونمريمكلام

موسىدعاءيُستجابيشفيها.أناللّهموسىفيدعولها،عقوبةبالبرص

ا-16(.وا2-8،,;12:)عد.مريموئشفى

،12-ب161:)عدد(.بالهوي)ممزوجةوأبيرامداثانتمرد

.(أ32-ب27و،2-526و15،?12-

عليهم.السلوىونزول،المنأكلمنإسرائيلبنيتذمر()11الإصحاحيروي)1(
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(قادش)فيموسىيُخاصمونإسرائيلوبنو،مريمموت

بعصاهيضربأنلموسىاللّهفيوحيالماء،وجودعدمبسبب

?t2-اب02:)عددكثير.ماءويخرجموسىفيفعل،الصخرة

13(.واطوا9،وو؟أ،5،و

بنيبمرورالسماحمنهطالباًادومملكإلىرسلأيرسلموسى

طريقاَإسرائيلبنوفيسلك،يرفضأدومملكلكن،ارضهفيإسرائيل

.-21(0214:)عددآخر.

ومعاقبتهم،البديلالطريقسلوكهمأثناءإسرائيلبنيتذمر

رفعئم(،اللدغبسببمنهمالكثير)ماتتلدغهمحياتٍبإرسال

(.4-29:ا)عدد.الملدوغينوشفاء،العقوبة

ممزوجة(21)الإصحاحمن)01-35(الفقرات

.1()اليهويبالمصدر

يلعنكيبلعاملاستدعاءمملكتهشيوخيُرسلمواَبملكبالاق

،222:)عدد.يوافقثمالحضوربلعاميرفضالبدايةفي،إسرائيلبني

2(.5-02()و

فراجعه.اليهويالمصدرفحوىعنكلامناعندالفقراتهذهفحوىذكرنا(;1

اليهوية.الإضافاتبعضالفقراتهذهفيتوجد)2(
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41(.-2236:)عدد.بلعاميستقبلبالاق

المصدرذكر،مراتأربعيُباركهمبلإسرائيلبنيبلعاميلعنلا

.u(:23.?.24-4).فقطوالثانيةالأولىالبركتينالإلوهيمي

التثنية:سفر5-

14-:31)تثنية.لهخليفةًيشوعبتعيينموسىيأمراللّه

23(.و،15

ممزوجة5-6(.34:)تثنية(.والسلامالصلاة)عليهموسىموت

.اليهويبالمصدر

لوهيميIاالمصدربيئة

الإلوهيمي،المصدرفيهنشأالذيالمكانهيالشماليةإسرائيلمملكةكانت

فيها:السائدةالعقيدةواعتنق،السياسيةبمواقفهافتأثر

إسرائيلمملكةجاورت:الالوهييللمصدرالسياسيةالمواقفأ-

فتارة،بالتقلبالمملكتينبينالعلاقةواتسمتالأرامية،دمشقمملكة

شعورهماعندسيمالاالمملكتانتتحالفوتارةبينهما،الحربتندلع
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لمواجهةالمملكتانتحالفتعندماحدثكمايهددهما،خطرٍبوجود

1(.الاَشوري)الجيش

بينالمتقلبةالعلاقةإلىإشارةالأراميلابانوخالهيعقوبقصةوفي

يعقوبالإلوهيميالمصدرجعلفقدالأراميةودمشقإسرائيلمملكتي

هروبوفيالأرامية،دمشقمملكةإلىولابان،إسرائيلمملكةإلىيرمز

الحروبإلىإشارةلهالأخيروملاحقةلابانخالهمنوعائلتهيعقوب

فيولابانيعقوببينحصلالذيالاتفاقأما،المملكتينبينوقعتالتي

السياسيةللحدودرسموفيهالمملكتينتحالفإلىفيشير2(،)القصةنهاية

(.3)المملكتينبين

القرنفيفشللكنه.م(،ق)853سنةالاَشوريالزحفإيقاففيالتحالفهذانجح)،(

سنةإسرائيلومملكة.م(،ق)732سنةدمشقمملكةالاَشورييناكتسحعندماالنالي

979-83,89ص،!فىإسرائيلتاريخ:يرماسونهندريكراجعللتفاصيل(..مق)722

فى.،5صب،(أراميون-)أراممادة،الكتابيةالمعارفودائرة

.ولابانيعقوببينالخلافخبرصحةعدمعلىدليلهذا)2(

مادة،الجامعالمجط:الفغاليوبونس،أفى6ص،الخمسةالشريعةكتب:المقدساليهاب)3(

090،.ص(،الابان
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فيوذلكإسرائيلمملكةانفصالتبريرالإلوهيميالمصدرحاولكما

ينسبحيثوافرائيم()منسىيوسفولدييعقوبتبنيلقصةروايته

علىعلاوةشكيمأعطيتكقدوأنا"...هو:ليوسفقالهكلاماًليعقوب

(والسلامالصلاة)عليهسليمانموتبعد.ذلكولتوضيح".إخوتك

ومملكةالشماليةإسرائيلمملكة:مملكتينإلىإسرائيلبنيمملكةانقسمت

يربعاميدعىشخصإسرائيلمملكةعرشعلىوجلس،الجنوبيةيهوذا

شكيممدينةواتخذ(،والسلامالصلاة)عليهيوسفبنأفرائيمنسلمن

اعطيتكقد"وأنا:عبارةالإلوهيميالمصدركاتبنسبوقد.لهعاصمة

الشرعيةولإضفاء،إسرائيلمملكةانفصاللتبريريعقوبإلى"شكيم

شكيم.مدينةفيالحاكمةالأفرائيميةيربعامسلالةعلى

العقيدةهيالتنزيهعقيدةكانتالإلوهيمي:المصدرعقيدة2-

هذهالإلوهيميالمصدركاتباعتنقوقد،إسرائيلمملكةفيالسائدة

اللهتنزهالتيالإلوهيميالمصدرنصوصذلكعلىوالدليل،العقيدة

الصحيحالدينانعلىيدلوهذا،بخلقهتشبههولاوتعالىسبحانه

منبالرغمإسرائيلمملكةفيموجودأكانلموسىالثهأوحاهالذي

مملكةفيالتنزيهعقيدةانتشارسببيكونوربما،شابتهالتيالشوائب

والني(،والسلامالصلاة)عليه)إلياس(إيلياالنيدعوةهوإسرائيل

القرنفيإسرائيلمملكةلسكان(،والسلامالصلاة)عليه)أليسع(أليشع

..مقالتاسع
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الإلوهيميالمصدرسمات

)عليهلموسى)يهوه(اسمأوحيأنإلى)إلوهيم(النّهيسميأ-

.13-15(3:)خروج(.والسلامالصلاة

قليلةالشرعيةالأحكامونصوصقصصيةرواياتمعظمه2-

اليهوي.المصدريشبهالنقطةبهذهوهو1(.فيه)

2(.)بخلقهيُشبّههولااللّهينزه3-

3(.)الأخلاقيةبالمسائلالاهتمامكثير4-

"4دلّه)الطاعةهيعندهالصحيحةالعبادة5-

منموقفهفمثلاًإسرائيللمملكةالسياسيةبالمواقفمتأثر6-

دمشقومملكةإسرائيلمملكةبينالمتقلبةالعلاقةمننابعالأراميين

مية.رالأا

6.فىص،الخمةالريعةكتب:المقدسالكتاب()فى

الفغالي:وبولس05،ص،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:شربنتييهاسطفانراجع)2(

6.فىص،الخمسةالشريعةكتب:المقدسوالكتاب،فى55ص،القديمالعهدإلىتعزف

فيالإنسانيالتراث:بندكتيوروبير05.ص،السابقالمصدر:شربتيهاسطفانراجع)3(

3،.ص،الكتابيالزاث

05.ص،السابقالمصدر:شربنتييهأسطفانراجع)4(
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التثنوي:المصدر:ثالثأ

لأنه.(1)الاشتراعتثنيةسفرإلىنسبةالاسمبهذاالتثنويالمصدرالنقادسمى

والثلاثين.الأربعةالتثنيةسفرإصحاحاتمنإصحاحاًثلاثينمنكثريشكل

بالإنكليزيةالتثنيةاسممنالأولالحرفوهو(D)بالحرفإليهيشار

2(()Deuteronomy).

يهوذامملكةإلىلجئوا،الشماليةإسرائيلمملكةمنلاويونالتثنويالمصدرمؤلفو

اللاويونهؤلاءدوّن.م(.ق)721سنةالاَشوريينيدعلىدولتهمسقوطبعد

اورشليمإلىحملوهثم3(،()إسرائيلمملكة)عاصمةالسامرةفيالتثنويالمصدر

لجوءهمبعد()القدسأورشليمفيدونوهأويهوذا،مملكةعاصمة()القدس

سقطثم.م(،716-687')حزقياالملكعهدفيالهيكلفيووضعوهإليها،

فيعليهعُثرانإلىحزقيا،خليفةمنسىعهدفيالنسيانزاويةفيالتثنويالمصدر

4(.الدفي)لإصلاحهاساساًفجعله.م()622jسنةيوشياالملكعهد

3.صفى2،بر،المقدسالكتابإلىالمدخل:الفغاليبولس()فى

235Theص(بالإنكليزيةالمقدس)الكتابالمقدسةالأسفارراجع()2 Holly

العاصمةهيشكيمكانتالبدايةفي،مراتعدةالشماليةإسرائيلمملكةعاصمةتغيرت('3

.وأخيراًالسامرةترصةثم

قراءةإلىدليل:وشربنتييه32،ص!2،،المقدسالكتابإلىالمدخل:الفغاليراجع)4(

وكوب35،صفىالخمسةالثريعةكتب،المقدسوالكتابX75-65ص،المقدسالكتاب

.3-02()22:الثانيالملوكوسمْر2،فىص،التوراة:المخلصي
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التثنويالمصدرنواةهيالمكتشفةالنسخةهذهأنعلىالأخصائيونأجمعوقد

1(.والتغيير)التوسيععملياتمنبعددذلكبعدمرتثم(.التثنيةسفر)أو

سفرباسملاحقاًعرفماأوالتثنويبالمصدرلحقتالتيالإضافاتيليوفيما

التثنية:

أ-4(.)الإصحاحاتالسفربدايةأ-

(،والسلامالصلاة)عليهلموسىالمنسوبةالثانيةالخطبة2-

.(511-)الإصحاحات

-3:14()1-21.

2(.)2734-لإصحاحاتا4-

كتابمنكثيراًاقتبسالتثنويالمصدربأنالمخلصيكوبالقسويذكر

ذلكْعلىأمثلةعدةوأورد3(،العهد)

2-6(.2:أ)خروجمنمقتبس12-18(:15)تثنيةأ-

،التوراة:المخلصيوكوب72،ص،جىفى،المقدسةالأسفار.قوزييوسفراجع)،(

,32.

،التوراة:المخلصيوكوب74،ص،جىفى،المقدسةالأسفار:قوزييوسفراجع)2(

.3519377-352ص،الخمةالشريعةكتب،المقدسوالكتاب23-24،ص

لاحقأ.كهسنتكلم)3(
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.12-14(2:أ)خروجمنمقتبس1-13(91:تثنية)2-

(1)24-26(22:)خروجمنمقتبس-13(2401:)تثنية

الحن!ويالمصدرسمات

بيئةإلىينتمونالتثنويالمصدرمؤلفيلأن)إلوهيم(اللّهيسميا-

2(.الإلوهيمي)المصدر

.12-26()الإصحاحاتلاسيماشرعيةإحكاممعظمه2-

أورشليمفيالعبادةحصرإلىويدعو،المقادِستعدديرفض3-

.3(())القدس

الكهنوتي:المصدر:رابعاَ

أسفارالنهائيبطابعهطبعوقدتأليفاً.وآخرهاحجمأ،التوراتيةالمصادرأكبرهو

4(.)الخمسةالتوراة

5(.اليهود)كهنةتأليفمنلأنهالاسمبهذاالكهنوتيالمصدرالنقادسمّى

2.فىص،التوراة:المخلصيكوبالقس(1)

فى.4ص،الكتابيالتراثفيالإنسانيالتراث:بندكتيروبير)2(

.21-22ص،التوراة:والمخلصي35،ص،الخمسةالشريعةكتب،المقدسالكتاب)3(

فى.60ص،الأولالعهد،الكتابرحابفي:الفغاليبولس)4(

الدينيالفكرظاظا:وحسن3،فىص،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:شربنتييهراجع)5(

بندكتي:وروبير980،9ص،الخلاصوتاريخالتكوينوسفر03،3-فىص،الإسرائيلي

فى.5ص،الكتابيالقراثفيالإن!انيالتراث

59http://kotob.has.it



بالانكليزيةكاهنكلمةمنالأولالحرفوهو(P)بالحرتإليهيُشار

1(()Priest).سنةبين)تحديداً.مقالسادسالقرنفيالكهنوتيالمصدرنثأ

المواد.بعضإليهأضيفتثم2(.)البابليالسيأثناءبابلفي.م(ق587-953

بعدالكهوتيالمصدرإلىأضيفتقدالاَتيةالمقاطعانعلىالنقاداتفقفقد

تألمه:

.43-94(و15-12،02:)خروج

.21(02-7:2)خروج

.-38(ا)خرو!03:

.1-11()خرو!31:

.-04(53تحالإصحاا:و!خر)

ا-7(.الإصحاحاتالاوي!:

.11-15(تحاصحالإا:لاويينا

.4(صحاحلإا:دعد)

.88(5-7::5دعد)

26.فىعى!3،السفر(،-)الخروجمادة،اليهابيةالمعارفدائرة)،(

السابق،المصدر،بندكتيوروبير34،ص،المقدسالكتابتاريخوهوبر:ميلرراجع)2(

.27ص،السابقالمصدر:شربنت!هو،98-0ص،الخلاصوتاريخالتكوينوسفر15،ص
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.(51صحاحلإا:)عدد

8-32(.18:)عدد

1(.28-03()91:)عدد

السابقةالتوراتيةالمصادرمنمعلوماتهمالكهنوتيالمصدرمؤلفواستقىوقدهذا

مكتوبة،أخرىوموادشفهيةرواياتومنوالتثنوي(والإلوهيمي)اليهوي

معينةلغايةمنهاالبعضبتوسيعقامواكما،الكهنوتيللفكروفقأبقراءتهافقاموا

اليهوي،المصدرفيالواردلابانخالهإلىيعقوبرحيلسببفيفعلواكما

منعيسوانتقاممنرفقةخشيةهواليهويالمصدرحسبالرحيلفسبب

منرفقةخشيةهواَخرسببأعندهمنأضافالكهنوتيالمصدرلكن.يعقوب

وكان-كنعانيةبامراةيعقوبزواجمنإسحاقوخشيةحثيةبامرأةيعقوبزواج

بابلبلادفيالمسبم!ناليهودتحذيرهوالإضافةهذهمنالكهنوتيالمصدرهدف

اَخرعردتىأيأوالبابليينبينالذوبانمنعليهمخشيةالمختلطالزواجمن

وتجعلهمالكهنةشأنمنترفعنصوصاًووضعوا.البابليةالدولةفييعيش

الكهنةعقيدةتوافقمختلقةونصوصأ،إسرائيلبنيفيالحقيقيةالسلطةأصحاب

الدينية.

5،.-فى4ص،التوراة:المخلصيكوبالقس()فى
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الكهنوتيالمصدرفحوى

(1)الخمسةالتوراةأسفارفيالكهنوتيالمصدرإلىالمنتميةالمواديليفيما

التكوين:سفر-أ

14(.أ-2::أ)تكوينأالعالخلقالكهنوتيةالرواية

عليهاَدمعاشهاالتيالسنينعددوذكراَدم،بنشيتودلادة

بنوحوانتهاءًبهابتداغشيتبنسلولائحةسنة(،)039والسلامالصلاة

.03-32(و،1-5:28)تكوينويافث(.وحام)سامالثلاثةواولاده

البشريةوفساد،والسلامالصلاةعليهنوحتقوىعنخبر

.9-12(6:)تكوين

ويأمره،معاصيهمبسبببالطوفانالبشربهلاكنوحاًينبأاللّه

زوجاًمعهيأخذوأن،الطوفانمنولأهلهلهملاذأتكونسفينةبصنع

مابكلنوحفيعملنوعها،لحفظوالطيورالحيواناتأصنافجميعمن

.13-22(6:)تكوين.بهاللّهأمره

معهويأخذ،بنيهونسوةوزوجتهوبنوههوالسفينةيدخلنوح

،الطوفانيحدثوبعدهاوالطيور،الحيواناتاصنافجمغمنزوجاً

العهدلقراءةمدخل:المخلصيكوبراجعالكهنوتيللمصدرالمنتميةبالمواديتعلقفيما)1(

.134-138صالقديمالعهدنقدتاريخ:وزالمان6،صوالتوراة15،صالقديم
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ويستمر،السفينةركبمنعداالأرضعلىيعيشمنكلويهلك

-أ8وا-3،116وا،وا7،6:)تكوينيومأ.)015(مدةالطوفان

.24(و،21

)فياراراطجبالعلىالسفينةواستقرار،الطوفاننهاية

نهايةعلىأشهرستةمنكثرمروربعدالأرضوجفاف(،أرمينية

ب-3وJ2-81:)تكوين.السفينةمنمعهومننوحوخروج،الطوفان

.(ا-149و113،و5،

ا-17(.9:)تكوين.الطوفانبعدللعالمالجديدالنظام

التيالسنينعدديذكر،والسلامالصلاةعليهنوحوفاةعنخبر

سنة(.)059كلهاعمرهسنيوعددسنة(،)035الطوفانبعدعاشها

.28-92(9:)تكوين

الشعوبذكرمع(وساموحام)يافثنوحأبناءسلالةذكر

X32-22و02،و،-01:17)تكوين.منهمتفرعتالتيوالقبائل

)31-32.

بتارحوانتهاءًبأرفكشادابتداءسام،بنأرفكشادسلالةذكر

.27(-101:اتكوين).)آزر(
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أبراموابنههو(العراق)جنوباورمدينتهتارحمغادرةعنخبر

والسلامالصلاةعليهلوطوحفيدهوالسلامالصلاةعليه)إبراهيم(

موتثمفيها،دماقامتهمحارانمدينةإلىوذهابهم)سارة(سارايوكنته

.31-32(1:ا)تكوين.سنة()502عمرهبلغأنبعدتارح

،حارانيغادرونولوط()سارةوساراي)إيراهيم(أبرام

-5(.ب12:4)تكوين.كنعانأرضإلىويذهبون

يقيمانالتيالأرضضيقبسبب)إبراهيم(ابرامعنلوطافتراق

-112(.أبوا6،ة)13فيها

)إبراهيم(لأبرامهاجرخادمتهاممعطيلهذاعاقر،()سارةساراي

ا-3(.أ16:)تكوين.زوجةلهلتكون

:16)تكوين.والسلامالصلاةعليهإسماعيلتلدهاجر

أ-16(.5

وسارايإبراهيمإلىأبراماسموتغيير)إبراهيم(،لأبراماللّهعهد

17(.)تكوين.وإسماعيلإبراهيمإختتانثم،سارةإلى

.91:92()تكوين.قومهوإهلاكلوطنجاهتذكرفقرة

يختنه.وإبراهيم،والسلامالصلاةعليهإسحاقتلدسارة

-5(.ب2و،أب21:)تكوين
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حبرونفيالمكفيلةمغارةفيبدفنهاإبراهيموقيامسارةوفاة

.(23)تكوين(.الخليل)مدينة

عمرهبلغأنبعد(والسلامالصلاة)عليهإبراهيموفاة

بدفنه(والسلامالصلاة)عليهماوإسحاقإسماعيلوقياماسنة(،75)

.7-01(25:)تكوين.المكفيلةمغارةفي

نأبعدووفاته(،والسلامالصلاة)عليهإسماعيلسلالةذكر

.12-17(25:)تكوين(.أسنة)37عمرهبلغ

حينعمرهوبيانسنة(،)04رفقةتزوجحينإسحاقعمربيان

25:)تكوينسنة(.)06وعيسو(والسلامالصلاة)عليهيعقوبلهولد

91-02Xب(.26و

بنتوبسمةالحثي،بئيريبنتيهودبت:امرأتينيتنزوجعيسو

.34-35(26:)تكوين.لوالديهالمرارةهذافعلهوشمببالحثي،أيلون

.)27(الأصحاحمن()46الفقرة-

بالذهابويأمرهكنعانيةمنالزواجبعدميعقوبيوصيإسحاق

خاللابانإقامةمحل(والفراتالخابورنهريبين)تقعأرامفدانإلى

ارام،فدانإلىويمضييعقوبفيطيع،هناكمنبامرأةوالزواج،يعقوب

فيمتنع،ابيهاسترضاءيحاولليعقوبابيهبوصيةعيسويسمعوعندما
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مَحلة.ابنتهويتزوج،(1)إسماعيلعمهإلىويمضيبكنعانية،الزواجعن

ا-9(.28:)تكوين

(.الأولىيعقوب)زوجةليئةلابنتهزِلفةالجاريةيهبلابان

.24(92:)تكوين

لِلهة.الجاريةيهبهاأبوهاولابان،راحيلمنيعقوبزواج

ب-92(.9228:)تكوين

.33()الإصحاحمن()18الفقرةمنالأولالقسم

16(.35:)تكوين.كنعانفيلُوزإلىيعقوبمجيء

كثير.بنسلويبشرهإسرائيلويسميه،يعقوبيباركاللّه

.9-13(35:)تكوين

15(.35:)تكوين.إيلبيتلوزيسمييعقوب

)35(.الإصحاحمن)22(الفقرةمنالثانيالقسم

.23-26(:53)تكوين.يعقوبأبناءبأسماءلائحة

.27-92(35:)تكوين(.والسلامالصلاة)عليهإسحاقوفاة

بعدنراه25:17()تكوينإسماعيلموتذكرأنفبعدنفسهيناقضالكهنوتيالمصدر)1(

.9(28:)تكوين.إسماعيلإلىعيسوذهابخبريذكرذلك
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الخبريناقضثم1(،كنعانيتين)بامرأتينعيسوزواجعنخبر

.1-12(36:)تكوين.حثيةالأولىالزوجةأنفيذكرنفسه

ارضمنوينتقليملكماوكلوبناتهوبنيهزوجاتهيأخذعيسو

(.عربةواديوغربالميتالبحرجنوب)يقعسعيرجبلإلىكنعان

.1-8(36:)تكوين

.04-43(36:)تكوين.أدومأرضزعماءبأسماءلائحة

كنعانفيأبوهفيهانزلالتيالأرضفييسكنيعقوب

أ-12(.)تكوي!37:

فرعونقابلحين(والسلامالصلاة)عليهيوسفعمربيان

.146(41:)تكويرْ(.سنة)03

مصر.إلىويذهبونكنعانيغادرونوذريتهيعقوب

.6-7(46:)تكويرْ

.8-27(46:)تكوين.يعقوبوأحفادأبناءبأسماءلائحة

رعمسيس.أرضفيوأبناءههووشمكنه،يعقوبيستقبلفرعون

.(711-47:)تكوين

الزواجمنعيسوامتناعذكرأنفبعد،أخرىمرةنفسهيناقضالكهنوتيالمصدر()فى

بكنعانيتين.عيسوزواجويذكريعود6-9(28:)تكوينبالكنعانيات
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معفيها،عددهمويزدادمصر،فييتملكونيعقوببنو

(.أسنة)7مصرفييعقوبعاشهاالتيالسنينمدةبيان

ب-28(.4727:)تكوين

(.الكهنوتية)الرواية.يوسفابنيوأفرائيممنسىيتبنىيعقوب

.3-7(:48)تكويرْ

ب(.92و9411X:)تكوين.أبناءهيباركيعقوب

.92-33(94:)تكوين.يعقوبوفاة

.12-13(05:)تكوينالمكفيلةمغارةفييعقوبدفن

:الخروجسفر2-

الذييوسف)عدامصردخلواالذينيعقوباولادأسماء

شخصاً(.)75يعقوبوأحفادأولادعددبيانمع(،قبلهمدخلها

.1-5(:)خرو!ا

فيقوم،كبيرةأمةويصبحونمصر،فييتكاثرونإسرائيلبنو

(.الأرضوفلاحةالاَجر)صناعةشاقةأعمالفيباستخدامهمالمصريون

.13-14(و،7)خرو!ا:

فيستجيب،الفراعنةظلممنيخلصهمأنالثهيدعونإسرائيلبنو

.24(-ب23)خرو!2:.دعاءهماللَه
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.2-13(6:)خروج.والسلامالصلاةعليهموسىيكلماللّه

الاويلاويوسبطشمعونوسبطرأوبينسبطنسبلائحة

.14-27(6:)خروخ(.وهارونموسىجدهو

.28-7:7(6:)خروج.لموسىاللهتكليمروايةاستئناف

.8-13(7:)خروجالسحرةمعموسىمباراة

.دمإلىالنيلمياهتحويل:الأولىللضربةالكهنوتيةالرواية

.23(-ب2او91012X-)خرو!7:

8:)خروج(.الكهنوتية)الروايةالضفاح:الثانيةالضربة

أب(.وا-3،ا

.12-15(8:)خروج1(.)البعوض:الثالثةالضربهْ

12(.98:)خروج.القروح:السادسةالضربة

)11(.الإصحاحمنو)01(()9الفقرتان

بالضربةلموسىاللّههـانباءالفطير،وعيدالفصحعيدأحكام

.28(وX20-12:1)خروجالمصرييرْ.أبكارموت:العاشرة

فيهاإقامتهممدةبيانمعمصرمنإسرائيلبنيخروج

.04-42(12:)خرو!سنة(.)043

والتاسعة.والثامنةوالسابعةوالخامسةالرابعةالضربةالكهنوتيالمصدريذكرلم()1
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12:)خروجالأبكار.وأحكام،الفصحعيدعنأخرىأحكام

3:4-13)2.

خيامهمونصب1(،)سكوتمنإسرائيلبنيرحيلتذكرفقرة

البحر.إلىوصولهمقبلحالياً(الإسماعيليةمدينة)قربإيتامفي

.02()خرو!13:

خيامهمونصببالرجوعإسرائيلبنييأمربأنلموسىيوحيالله

لخليجالغربيالشماليالطرفعند)يقعالحيروتفمأمام

3-4(.و1-12.:14.)خروج(السويس

8(.:14)خروج.إسرائيلبنييطاردفرعون

فرعونوغرقإسراثيل،بنيوعبورالبحر،انشقاقمعجزة

23X-22-26,وجى،2وأ12،أو،-1518:)خرو!14.وجنوده

27J2(.)28-92(و

(،بمدةالبحرعبورهم)بعدأيليممنإسرائيلبنيرحيل

بسببوتذمرهمالطور(،وجبلأيليمبين)تقعسينبريةإلىووصولهم

راجع.طوميلاتواديمنالشرقيالقسمفيالمسخوطة،تلاليومهي:سكوت)،(

066.ص(،)سكوتمادة،الجامعالمحيط:الفغالي

.28-92ص،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:شربنتييهاسطفان)2(
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16:)خروج.لهمطعاماًوالسلوىالمنب!نزالعليهماللّهوإنعام،الطعام

36(.وX531-22وب-16،118و113X-6و،1-3

رفيديم.فيخيامهمونصبسينبريةمنإسرائيلبنيرحيل

(.1I)خرو!17:

يصلونمصرمنإسرائيلبنيخروجعلىاشهرثلاثةمضيبعد

1(.910)خروج)الطور(.سيناءجبلإلى

)الطور(.سيناءجبلإلى(والسلامالصلاة)عليهموسىصعود

.15-118(24:)خرو!

السبت.واحكامبخدامه،تتعلقوأحكامالمقدِس،بناءأحكام

.17(:2513-لإصحاحاتا)

118(.3:أ)خروج.الشريعةلوحيموسىيعطيالله

إليه.اللَهاوحاهماكلإسرائيلبنيويبلغ،الجبلمنينزلموسى

92-35()خرو!34:

وتنظيمه.المقدِسببناءإسرائيلبنيوقيام،بالسبتتتعلقاحكام

.35-04(تصحاحالإا)
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اللاهـدنن:سفر3-

هيالسفرهذافيالكهنوتيالمصدرإلىالمنتميةالمواد

(271()و،16ا-)الاصحاحات

العدد:دفر4-

هارونبنياسماءوذكر،(الأول)الإحصاءإسرائيلبنيإحصاء

لاويسبطوتعيين،كهنةليكونواكُرسواالذين(والسلامالصلاة)عليه

I(.4-)الإصحاحات.الاجتماعخيمةلخدمة

بهومن)الأبرصالنجسينطردتتضمنمتنوعةشرعيةأحكام

،للمسروقالسارقوتعويض،إسرائيلبنيمخيممنذلك(وغيرسيلان

نفسهينذرأنأرادإذاالانسانعلىتجبالتيوالأمور،الغيرةوتقدمة

5-6(.)الإصحاحان.إسرائيلبنيالكهنةيُباركوكيفلته،

وفرز،الاجتماعخيمةوتدشين،إسرائيلبنيقبائلزعماءتقادم

.8(7-)الإصحاحانلخدمها.اللاوين

سيناءجبلمنورحيلهمالثانيالفصحبعيدإسرائيلبنياحتفال

.28(9:01-)عدد.المقدسةالأرصْإلى

هذامنالأولالفصلفياللاوينسفرفحوىراجعالإصحاحات،هذهفحوىلمعرفة)1(

.الكتاب
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قبلكنعانأرضلاستطلاعالرجالمنمجموعةيرسلموسى

ويقدمونيعودونيوماًأربعينمضيوبعدا-117()عددفتحها.

طوالبأنهمكنعانسكان)وصفواإسرائيلبنيمعظميُخيفتقريرأ

وهارونموسىعلىتذمرهمإلىويؤديذلك(وغيروجبابرةالقامات

يشوعهماالمستطلعين!نرجلانفيحاول(.والسلامالصلاة)عليهما

بقولهم:إسرائيلبنيطمأنةيفنابنوكالبوالسلامالصلاةعليهنونبن

عبثاًلكنجداً".جداًجيدةارضلنستطلعهابهامررناالتيالأرض"إن

01(.و5-7،و،1-142:)عددبرجمهما.إسرائيلبنوهمّفقد

دخولعليهمفيحرمتذمرهمبسببإسرائيلبنييعاقبالله

.26-38(14:)عدد.سنةأربعينكنعان

الخبز،بواكيروتقدمةبالذباثح،المقرونة)التقدمةأحكاممجموعة

15(.)عدد(.السبتمخالفةوحكمسهوأ،المرتكبةالخطاياعنوالتكفير

المتمردين.واحتراق،وهارونموسىعلىوجماعتهقورحتمرد

(.35وب،32و127،و16-24.وأ،ب-أ2و16،11:)عدد

،وهارونموسىعلىأخرىمرةيتذمرونإسرائيلبنو

u(17?.).العقوبةرفعثمومعاقبتهم

18(.)عدد.دخلهمومصادرواللاوينالكهنةواجبات
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النجاسةحالاتبعضعنوأحكامالصهباء،البقرةذبحفريضة

.(91)عددتطهيرها.وك!يفية

أ".()الكهنوتية)الرواية.قادشفيموسىيخاصمونإسرائيلبنو

12(.و01،وب،8و6-7،و4،وب،2وأ،021:)عدد

.22-92(02:)عدد(.والسلامالصلاة)عليههارونوفاة

.1(2:2)عدد.موآبعَرَبَةفيخيامهمينصبونإسرائيلبنو

مدييةوامرأةإسرائيلياًيقتلهارونبنألعازاربنفِنحاس

.6-18(25:)عددالزنا.يمارسانكانالأنهما

26(.)عدد.إسرائيللبنيالثانيالإحصاء

27(.)عدد.لموسىخليفةيشوعوتنصيب،البناتميراثأحكام

الشهور،رؤوس،السبت،اليومية:الذبائحأحكام

.الأكواخعيدالتكفير،يوم،الهتافعيد،الأسابيععيدالفطير،

.92(-28)الاصحاحان

03(.)عددالنذور.أحكام

.31()عدد.مدينأهلعلىإسرائيلبنيانتصار

الإلوهيمي.المصدرفحوىراجعالحادثةهذهعن)1(
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)بعدالأردنعبرأرضيعطي(والسلامالصلاة)عليهموسى

32(.)عدد.منسىسبطونصفورأوبينجادلسبطيفتحها(

منخروجهممنذإسرائيلبنوقطعهاالتيبالمراحلخلاصة

وتوجيه،كنعانارضحدودوبيان.مواَبارضدخولهمإلىمصر

بعدوالنصفالتسعةالأسباطعلىتقسيمهاكيفيةفيلقومهموسى

.-35(33)الإصحاحات1(.فتحها)

36(.)عدد.المتزوجةالمرأةميراثبيان

الاشزاعنثنيةسفركر-

.48-52(32:)تثنية(.والسلامالصلاة)عليهموسىبوفاةنبأ

11(.32:)تثنية.موآبأرضفينبوجبلإلىموسىصعود

إسرائيلبنيوحزناسنة(،)02ماتحينموسىعمرعنخبر

.9(-347:)تثنية.إسرائيلبنيقيادةيشوعوتولي،موسىعلى

(والسلامالصلاة)عليهموسىموتبعدالقحعمليةتمت)1(
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الكهنوتيالمصدربيئة

نشأالتيللبيئةكانوقداليهود،كهنةيدعلىبابلبلادفيالكهنوتيالمصدرنشأ

:نواحعدةمنفيهكبيراثرالكهنوتيالمصدرفيها

سنةبابلملكنصرنبوخذيدعلىيهوذامملكةسقوطبعدا-

هماليهودكهنةأصبح،اليهوديةالسياسيةالأطروزوال.م(ق)587

كبيراَتأثيراًاعطاهمماوهذامحكماً،"بناالمبنيةالوحيدةاليهوديةالمجموعة

وقد1(.()والسلامالصلاة)عليهالمسيحزمنحتىبهسيحتفظون

المصدرتأليفهممنهاأمورعدةخلالمنسلطتهمتثبيتالكهنةاستطاع

جمعهاالتيالحاليّةالتوراةمنجزءأذلكبعداصبحالذي،الكهنوتي

قراءتهطغتوالذيالكهنوتيالمصدرمنهامختلفةمصادرمنالكهنة

هذاوبدخولالمصادر،بقيةقراءاتعلى(الكهنةقراءة)وهيللروايات

ومنهااتباعهايجبمقدسةنصوصهاصبحتالحاليّةالتوراةإلىالمصدر

الهدفوهو،إسرائيلبنيبينالكهنةدورعلىتشددالتيالنصوص

المصدر.هذاتأليفمنالأول

الزمنيةالمدةفيالأرضممالكأقوىمنبابلمملكةكانت2-

كالبابليينشعوبعدةالمملكةهذهفييعيشوكان.م(.ق)612-953

فيهايعيشعالميةمدينةبابلوكانت.ذلكوكيروالآراميينوالاَشوريين

تحتتقعالتيالشعوبمنبشريةأجناسعدةسكانهاإلىبالإضافة

.237-238ص،القديمالعهدإلىتعرْف:الفغاليبول!()1
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انصهارمناليهودكهنةخشيولقدأحدها.اليهودوكانبابلسلطان

وصولاًإسرائيلبنيأنسابتتبعوالهذا،الأجناسبقيةمعإسرائيلبني

ليؤكدواالكهنوتيالمصدرفيوأوردوها،اَدمإلىثم1()إبراهيمإلى

ولاهويتهاليهوديفيعرفواحد.عرقإلىينتمونأنهمالمسبيينلليهود

2(.)المتعددةالشعوببينيذوب

المصدرفيأثروقديهوذا.مملكةفيمنتشراًالمشبهةمذهبكان3-

تعودبابلفياليهودكهنةاصولكانتولماسابقأ(.ذكرنا)كمااليهوي

المصدرفيضمنوهلهذاالمذهبهذايعتنقونكانوافقديهوذا،مملكةإلى

الكهنوتي.

العالمخلقالثهأنمنالكهنوتيالمصدرفيمذكورهوماقلتهماويؤيد

لهذهالكهنةافتراءوسبب)السبت(.السابعفياستراحثمأيامستةفي

فيايامستةيعملكانفاليهودي.التشبيهيةعقيدتهمهوالرواية

بعقليتهمالكهنةفظن(،السابع)اليومالسبتيوموش!تريح،الأسبوع

فياستراح3()أيامستةفيالعالمخلقأنبعداللّهانالتشبيهيةالمنحرفة

السابع.اليوم

فيذكرهوردفقدفيه،شكلاأمزالسلامعليهإبراهيمإلىإسرائيلبنيأصولعودة()فى

فيها.مشكوكالكهنوتيالمصدرفيالواردةالأنسابتفاصيللكن،الكريمالقرآن

(.)بتصرف35ص2،جى،المقدسالكتابإلىالمدخل:الفغاليبول!)2(

منهاأيامستةفيخُلقنوالأرضالسمواتبأنتُصرخالقراَنفيعديدةاَياتوردت)3(

11العرشعلىاستوىثمأيامستةفيوالأرضالسمواتخلقالذي"الله:تعالىقوله
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الكهنوتيالمصدرسمات

عليهلموسى)يهوه(اسمأوحيأنإلى()إلوهيماللهيسمي-1

الإلوهيميالمصدرمعيتفقوهو1(.2()6:)خروجوالسلامالصلاة

الأمر.هذافي

25-خروجفينراهما)وهو2".)قانونيةأمورعلىقائمجوهره2-

5-8،وعدد27،و،-16أ"ولاوX40-53وخرو!31،118:

قصصيةرواياتعلىاحتوائهمنوبالرغمذلك(.وغير15،وعدد

.3(فيه)سائدةوالشرعيةالقانونيةالموادنجدأنناإلا

مقدارهيكون)قدمنهازمنكلبمقدارأعلماللهأزمنةستةبذلكوالمراد14.:السجدةأ

فياما،عليهمنعمهبازمنةأي"اللهبأيام"وذكرهم.تعالىقولهفيكما(سنةمليارأومليون

قيموجودةتكنلمهذهأيامناأنوالمعروف.هذهكأيامناالستةالخلقفأيامالحاليةالتوراة

نفسهاحولالأرضدورانبسببفقطأرضناعلىموجودةوهي،والأرضالسمواتخلق

العهد:سريوعلي445،ص8،بالمنار،تفسيررضا:رشيدمحمدراجع.ساعة24كلمرة

)بنصرف(.59ص،نقديةدراسةالقديم

كتب،المقدسالكتاب،فىفىفىص،القديمالعهدفيالفولكلورفريزر:جيصراجع)،(

57،.ص،الخمسةالثريعة

6.صفى،الخمسةالريعةكتب،المقدسالكتاب)2(

36.ص!2،،المقدسالكتابإلىالمدخل:الفغاليبولس(3)

http://kotob.has.itفى95



عاشهاالتيالسنواتلنافيورد،والأزمةبالتواريخيهتم3-

.(1ذاك)أوالحدثهذافيهحصلالذيوالزمانالأسلاف

ولوائح(مرتينإسرائيلبني)إحصاءالإحصاءاتبذكريتسم4-

.2(والأعداد)الأنساب

إسرائيل.بنيفيالكهنةدورعلىيشدد5-

غيرهم.مناليهودزواجيُعارض6-

.بالإنساناللهيُشبّه7-

القداسةشريعةخامسأ:

9)بسبب(القداسة)شريعةاسمالمصدرهذاعلىأطلق Jفيه.الاَتيةالعبارةد

3(.()قدوسإلهكمالربأنالأنيقديسين)كونوا

بالإنكليزيةقداسةكلمةمنالأولالحرفلأنه(H)بالحرفإليهيُشار

(Holiness).القداسة:شريعةظهورتاريخعنالفغاليبولسيقول

ذاكقبليكنلمإنيوشيازمنإلى(القداسةشريعة)نصالنصجوهريعود"قد

قبلصياغتها(عيدتأجزاءسوىالنواةهذهمنيبقَلمأنهالواضحومن.الزمن

85.ص،نقديةدراسةالقديمالعهد:المدرسسريعلي()فى

36.ص2،ب،السابقالمصدر:الفغاليبولس)2(

)شربعةمادة،الجامعالمحيط:الفغاليبول!25،ص،التوراة:المخلصيكوبالق!)3(

907.ص(،القداسة
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قدالنصكانذلك،وقبل(الكهنوتي)المصدرالكهنوتيالتشريعفيتدخلان

1(.(")البابلي)السيالمنفىزمنحتىعديدةتدويناتعرف

القداسةشريعةفحوى

2(.اللاوين)سفرمنأ-26(7)الإصحاحاتالقداسةشريعةتشكل

العهدكتابسادساَ:

الموجودةالشرعيةالأحكاممجموعةعلىالعهدكتاباسم(247:)خروجأطلق

علىعلماًواصبحالاسمبهذاالعلماءفأخذ33(،22-02:23:)خروجفي

3(.)الخروجسفرمنالجزءهذا

بالإنكليزيةالعهدكتابعبارةمنا،ولالحرفوهو(B)بالحرفإليهيشار

(TheBook of theCovenant)كتابأنيرونالمعاصرينالعلماءمعظم

4(..م)ق-الثامنالتاسعالقرنإلىيعودالحاليشكلهفيالعهد

.071ص(،القداسة)شريعة،مادةالسابقالمصدر:الفغاليبولس)1(

هذامنالأولالفصلفياللاويينسفرفحوىراجعالقدأسةشريعةفحوىلمعرفة)2(

.الكتاب

)بتصرف(.307-407صالعهد(،)شرعة،مادةالجامعالمحيطالفغالي،)3(

.407صالعهد(،)شرعةمادة،السابقالمصدر:الفغالي)4(
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العهدكتابفحوى

العبدعتق)مثلبالعبيدتتعلقواحكامالمذبحاحكامالعهدكتابيتضمن

الوالدين،عقوقوعقوبةالقاتلمنوالقصاص(سنينستبعدالعبراني

ومنالساحرةوعقوبةالأضراروتعويضوالسرقةوالجروح،والضربوالخطف

اللّه.لغيرذبحمنوعقوبةبهيمةاتى

وأأرملةإلىالإساءةوحرمةالنزيلظلمكحرمةأحكاماًاخلاقيةيتضمنكما

ذلك.وغيروالرشوةالزوروشهادةوالكذبالكفروحرمةالرباوحرمةيتيم

وأحكام(سنواتسبعكلتأتيسنة)وهيالسبتيةالسنةأحكامأيضاَوفيه

قطفوعيدالحصادوعيدالفطير)عيديهوديةأعيادثلاثةوأحكامالسبت

الثمار(.

بمدةتأليفهبعدإليهأضيفت.02-33(23:)خروجبخاتمةالكتابوينتهي

1(.)طويلة

العهدكتابسمات

-2

وأخلاقية.شرعيةأحكامكتاب

2(.المقادِس)تعدديؤيد

كتب،المقدسالكتابراجع.م(،ق)622الاشتراعتثنيةزمنفيالخاتمةهذهكتت)،(

و،.3ص،الخمسةالشريعة

2.فىص،التوراة:المخلصيكوبالقس)2(
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مصدرلأيتنسبلمنوراتيةنصوص

الذكر:السابقةمصادرهامنمصدرأ!إلىتنتميلانصوصالتوراةفيتوجد

(:الأربعةالملوك)حملةالتكوينسفرمن)14(الإصحاحا-

وادمةوعمورةسدومملوكخضوععنالإصحاحهذايتحدث

ملكلكدرلاعومر(الميتالبحرقربالمدنهذه)تقعوبالعوصبوئيم

تمردوا،عشرةالثالثةالسنةوفيسنة،)12(مدةحالياَ()عربستانعيلام

وأالنهرينبينما)بلادشنعارملكأمرافلومعهكدرلاعومرفأقبل

وتدعال(،العراقجنوبلارسا)مدينةالاسارملكواريوك(العراق

)جنوبالسديمواديفيبهموالتقوا،المتمردينلمحاربةالأممملك

علىمعهومنكدرلاعومرواستولى،المتمردونفانهزم(،الميتالبحر

فلما(،والسلامالصلاة)عليهلوطوأسرَوعمورة،سدومومؤونةأموال

الملوكإثرفيوجدّ)318(وعددهمرجالهجنّدبالخبرإبراهيمسمع

هوليلاًعليهموتفزق(الأردننهرمنابع)قربدانحتىالأربعة

،الأموالفاسزجع،دمشقشمالحُويةحتىوتعقبهمفضربهم،ورجاله

.الأسرىوجميع(والسلامالصلاة)عليهلوطاسروفلث
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بعدالحاليةالتوراةإلىوأضيف،البابليال!يبعدالإصحاحهذاألِفَ

1(..م)004jسنةجمعهاعمليةإتمام

يتوسلإبراهيم،الفقراتهذهحسبب-33(:18:22)تكوين-2

باراً،خمسونفيهاكانإذالوط()مدينةسدوميهلكلاأناللّهإلى

يُهلكلاأناللهإلىإبراهيميتوسلالروايةنهايةوفي،دعاءهاللهفيجيب

هيالفقراتهذه.دعاءهاللهفيجيبأبرار،عشرةفيهاكانإذاسدوم

هذاولأن،اليهويالمصدرفيالواردة2()سدومتدميرلقصةإضافة

.بعدهألفتالفقراتهذهإذن.مقالتاسعالقرنفيألِفَالمصدر

منسوبنشيدعنعبارةهي:128(اب-:)94يعقوببركات3-

ويخبرهم،أبناءهيعقوبيجمعحيث(.والسلامالصلاة)عليهليعقوب

واردةموادفيتوسيعيعقوببركات.إليهمستنتسبالتيالقبائلبمصير

.بعدهتأليفهافيكون3(،)اليهويالمصدرفي

وبنيلموسىمنسوبنشيداب-18(::15)خروجالبحرنشيد4-

وأغرقتجاهمعندماإسرائيلبنيعلىاللّهأنعمهمافيهيُذكر،إسرائيل

أختلمريممنسوبلنشيدتوسيعالبحرنشيدالبحر.فيوجنودهفرعون

فى.7ص،التوراة:المخلصيكوبالقس)1(

فى.7ص،التوراة:المخلصيكوبالقس)2(

7،.ص،التوراة:المخلصيكوبالفس3()
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1(.)02-21(:15اليهوي)خروجالمصدرفيذكرهوردوهارونموسى

.اليهويالمصدرتأليفبعدالبحرنشيدتأليففيكون

.12-23(33:)خروج."مجدك"ارني:لثهموسىقولقصة5-

يستعرضلموسىمنسوبنشيد:1-43(32:)تثنيةموسىنشيد-6

البابلي،السيإلىتلميحمعاقترفوهاالتيوالمعاصي،إسرائيلبنيتاريخ

الذيالبابليالسيبعدألِفَالنشيدأنواضح.منهبالعودةوبشرى

المسبيين.بعودةالبشرىذكرهبدليل.م(،ق)953سنةانتهى

الصلاة)عليهلموسىمنسوبنشيد33(:)تثنيةموسىبركة7-

)عليهيعقوبأبناءإلىالمنتسبةالقبائلمصيرعنيتكلم(،والسلام

أقربلكنهالذكر.السابقهْيعقوببركاتلثهفهو(،والسلامالصلاة

2(.منها)عهداً

فى.7ص،التوراة:المخلصيكوبالقس()فى

4.فىفىص،الخمسةالريعةكتب،المقدسالكتاب)2(
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الحاليةالتوراةمصادرتجميعمراحل

يليوفيما،قرونالأربعةيقاربماالحاليةالتوراةمصادرتجميععمليةامتدت

التجميع:عمليةلمراحلخلاصة

،.مق721سنةالاَشوريينيدعلىإسرائيلمملكةسقوطبعدا-

المصدرمعاندمجوهناكيهوذا،مملكةإلىالإلوهيميالمصدرحُمل

تسميةعلىالعلماءاصطلحوقد1(.حزقيا)الملكزمنفياليهوي

بالكتابوالإلوهيمياليهويالمصدريندمجمنالمُكؤنالكتاب

2(.اليهلوهي)

3(.اليهلوهي)الكتابإلىالعهدكتابأضيفذلكبعد2-

إلىالتثنويالمصدرإضافةتمت.م()953j-587السيزمنفي3-

4(.العهد)وكتاباليهلوهيالكتابمنالمُكؤنةالسابقةالمجموعة

37.فىص(،الإلوهيميالتقليد)مادة،الجامعالمحيط:الفغاليبولس()فى

المصدروالفغالي،06،ص،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:شربنتييهاسطفانراجع)2(

.37فىص،(لإلوهيميالتقليدا)دةما،بقلساا

06.ص،السابقالمصدر:شربنتييهاسطفان)3(

)تصرف(.36ص2،،جالمقدسةالأسفار:قوزييوسف)4(
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1(،واحد)كتابفيالكهنوتيالمصدرمعالقداسةشريعةاتحدت4-

سنة)بعدالبابليال!يبعدالسابقةالجموعةإلىالكتابهذاوضُم

.م(.ق953

إلىإضافتهاتممصدرايإلىتنتميلاالتيوالأجزاءالمقاطع5-

فيبعضهانحتلفة،زمنيةمراحلفي(14تكوين)عداالسابقةالجموعة

السي.بعداللاَخروالبعضالبابليالسيزمن

سنةالحاليةالتوراةفظهرت،الجمععمليةالكاتبعزراأتم6-

2(..م)ق004او893

3".جمعها)عمليةانتهاءبعدالحاليةالتوراةإلى14()تكوينأضيف7-

26.ص،التوراة:المخلصيكوبالقس)د(

إلىدليل:شربنتييهواسطفان48،ص،الخمسةالشريعةكتب،المقدسالكتابراجع)2(

المسيحي،التعليمفيالمقدسالكتاب:المخلصيكوبوالقس78،ص،المقدسالكتابقراءة

دراسةالقديمالعهد:المدرسسريوعلي9،ص،القديمالعهدلقراءةومدخل15،ص

09.ص،نقدية

فى.7ص،التوراة:المخلصيكوبالقس)3(
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النسّاخإضافات

الباحثينمنالكثيرعنهاغفلالتيالتوراتيةالمصادرمنالنسّاخإضافاتثعد

لاَخر.أولسبب

دورجاءوهنااليهود،بيننشرهامنلابدكان،الحاليةالتوراةتأليفإتمامبعد

إتماموبعد.فلسطينويهودبابليهودلصالحنسخعدةبعملليقومواالنساخ

تعميمهافيونجح،فلسطينإلىالتوراةنسخبعضبأخذعزراقامالنسخعملية

والسامريين.اليهودعلى

لأنفسهمأعطوافقدفقط،النصوصنسخعلىعملهميقتصرلمالتوراةنسّاخ

.للقراءالنصوصبعضلتوضيح،التوراةعلىتفسيريةحواشيإضافةفيالحق

بسبب،الزمنبمرورالتوراتيالنصمنجزءاًأصبحتالتفسيريةحواشيهملكن

(1النسئاخ)لإضافاتعرضيليوفيما.والحاشيةالنصبينفاصلوجودعدم

:الإمكانقدرعليهاالتعليقمع

ورعاةِابرامماشيةِرعاةِبينخصومةٌ"فكانت:7(:13)تكوينأ-

2(.(")الأرضفيمقيمونحيئذٍوالفرزيون)والكنعانيونلوطماشيةِ

.المقصودةهيقوسينبينالموضوعةالنصوص)1(

87.ص،الخمحةالش!ريعةكتب،المقدسالكتاب)2(
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)عليهإبراهيمماشيةرعاةبينوقعتالتيالخصومةعنالنصيتحدث

والتي(،والسلامالصلاة)عليهلوطماشيةورعاة(والسلامالصلاة

هذهأنإلىيشيرالناسخ(.التوراةتدعي)كماإفترقاهمافيسببكانت

بلادسكانهم1(والفرزيون)الكنعانيونكانعصرفيوقعتالخصومة

همإسرائيلبنوفأصبحذلكبعدتبدلالحالأنيقصدفهو.كنعان

.كنعانفتحهمبعدالسكانأغلب

ويرشاع،،سَدومملك،بارعحاربوا"أنهم:2-3(14:)تكوين2-

بالعوملكصبوئيم،ملكوشمئيبر،،أدمةملكوشِناَب،عَمورة،ملك

بحر)وهوالسديمواديفيتجمعواكلهمهؤلاء2(،صوعر())وهي

(.4(")3()الملح

(قادش)وهيالقضاءعينإلىوجاؤوارجعوا"ثم:7-8(:14)تكوين

حصونفيالمقيمينالأموريينأرضوكلالعمالقةارضِكلفضربوا

)وسطأفرايمجبلفيأقامإليها،إسرائيلبنيمجيءفبلكنعانيكنكانشعب()فى

)فرزيون(مادة،الجامعالمحيط:الفغاليبولىراجع)نابلس(،شكيممنطقةوفي(فلسطين

29.صفى

.الأردنشرقفيتقع)2(

الميت.البحر()3

87-88.ص،الخمسةالشريعةكتب،المقدسالكتاب)4(
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صبوئيموملكأدمةوملكعمورةوملكسدومملكفخرجتامار،

1(.صوعر("))وهيبالعوملك

عومرلاكدركَسَرَأنبعدَأبرام،رجوع"وعند17(:14:)تكوين

)وهوشَوَىواديإلىلملاقاتهسدومملكخرجمعه،الذينوالملوك

.3(2(")()الملكوادي

فيالواردةالأربعةالملوكحملةقصةمنعجزءالنصوهذه

هذهأسماءبأنالقارئإعلامهوالناسخإضافاتوسبب14(.)تكوين

الزمن.بمرورتغيرتقدالجغرافيةالمواقع

وبمَوئيلويدلافوفِلداشوحزواً"وكاسدَ:22:22()تكوين3-

4(.(")رفقةبتوئيل)وولد

الصلاة)عليهإبراهيمأخيناحورأولادقبلهاوالتيالفقرةهذهتذكر

)زوجةرفقةبتوئيلووَلَدَ:عبارةبعدهاالناسخأضافوقد(،والسلام

15(.24:)تكوينعلىاعتمادأ(والسلامالصلاةعليهإسحاق

.88ص،السابقالمصدر،المقدسالكتاب()1

.1356ص،السابقالمصدر:الفغاليراجع(،)القدسأورشليممنبالقربيقع()2

88.ص،السابقالمصدرالمفدس،الكتاب)3(

.001ص،السابقالمصدر،المقدسالكتاب)4(

012http://kotob.has.it



هذامنالتهمدعني:ليعقوبعيسو"فقال:03(25:)تكوين4-

منجزءالفقرةهذه1(.(")أدوملهقيل)ولذلكأرهقتقدفإنيالأحمر،

مقابل(والسلامالصلاة)عليهليعقوببكريتهعنعيسوتخليرواية

أحمر:)أدومأدومعيسوسُفيفقدالناسخافتراضوحسبعدس،طبق

لمابذلكيمهدوالناسخ،العدساوالأحمرطبقأكللأنه(بالعبرية

)أوعيسوإلىالأدوميالشعبانتسابعنلاحقأالتوراةستذكره

والأدوميين.عيسوبينصلةأيوجودعدمسابقأبيّناوقد(،أدوم

خادمةخادمتَهزِلفةوهبَقدلابان")وكان:24(92:)تكوين5-

ليئةلابنتهزِلفةجاريتهيهبلابان:الاضافةهذهفي2((")ابنتهلليئة

الذي9-13(03:هـ)تكوينتمهيدوهي(الأولىيعقوب)زوجة

زلفةجاريتهابوهبوقيامهاالولادةعنليئةتوقفعنيتحدث

3(.منه)تنجبكيليعقوب

خادمتهيلهةابنتِهلراحيلَلابانُ")وأعطى:92:92()تكوين6-

-أ03:)تكوينديمهدكيالفقرةهذهالناسخأضاف4(0لها(")خادمةً

.501-601صالابق،المصدر،المقدسالكاب)1(

.112ص،السابقالمصدر،المقدسالكتاب)2(

.التوراةفيالواردالعرفحسبلسيدتهاأولادهمالجاريةاولاد)3(

فى.فى2ص،السابقالمصدر،المقدسالكتاب()4
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وقيامهاالئانية(يعقوب)زوجةراحيلعقمروايةيتضمنالذي8(

منه.تنجبكيليعقوبيلهةجاريتهابوهب

التيالأموال)وجميعماشيتهجمغَ"وساقَ:18(31:)تكوين7-

إلىأبيهإسحاقإلىليذهبارام(،فدانفيامتلكهاالتيالماشيةاقتناها،

خالهمنوعائلتهيعقوبهربروايةمنجزءالفقرة1(0")كنعانارض

ساقيعقوبانهو:الأول:امرينإليهاالثاسخأضافوقد،لابان

ناهو:والثانيفقط،(لابان)بلدارامفدانفيامتلكهاالتيالماشية

يملكها.التيالأموالجميعمعهأخذيعقوب

كنعانأرضفيالتيلوزإلىيعقوب"وجاءَ:6(35:)تكوين8-

ناإلىالإضافةتشير.2(معه")الذينالقوموجميعهوإيل(بيت)وهي

الذي91(28:)تكوينعلىاعتماداًلوزهوالقديمإيلبيتاسم

اسملوزعلىاطلقالذيهو(والسلامالصلاة)عليهيعقوبأنيدعي

لوزعلىإسرائيلبنوأطلقهالاسمهذاأنهووالصحيحإيل(.)بيت

3(.)كنعانلبلادفتحهمبعد

فى.فى5ص،الخمسةالشريعةكتب،المقدسالكتاب)1(

.122ص،السابقالمصدر،المقدسالكتاب)2(

.0792إيل(،)بيتمادة،الجامعالمحيط:الفغاليبولس;3(
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أفراتةطريقفيودفنتراحيل"وماتت91(:35:)تكوين9-

وفيأفراتة،طريقفيراحيلموتتذكرالفقرة1(0لحم(")بيت)وهي

الناسخ.وأخطأالفقرةأخطأتوقدلحم،بيتهيأفراتةالناسخإضافة

يعقوبعصرفيلحمبيتعلىأفراتةاسمإطلاقهافي:الفقرةخطأ

عصرفيلحمبيتأسماءمنيكنلمأفراتةواسم(والسلامالصلاة)عليه

علىعَلَماًالاسمهذاكانفقد،لكنعانإسرائيلبنيفتحبعدبليعقوب

لحمبيتلذلكفسميتلحم،بيتفيأقامتيهوذاقبيلةمنعائلة

2(.افراتة)

بيتلمدينةالقديمالاسمهوافراتةاسمالناسخحسب:الناسخخطأ

بدليلللمدينةالقديمالاسمهولحمبيتاسملأنخطأوهذالحم،

ملكاملاككأحد3()العمارنةتلرسائلفيلحمبيتمدينةاسمورود

(.)القدسأورشليم

فى.22ص،السابقالمصدر،المقدسالكتاب()فى

23،.ص(،فراتة1)مادة،الجامعالمجط،الفغاليبول!)2(

وأالرابعامينوي!المصريالفرعونبناهاالتيأخياتونمدينةأطلالهو:العمارنةتل)3(

منلوح)003(علىفيهاعُثر،الفرعونيةمصرعاصمةوجعلها.م()036،قسنةأخناتون

إلىموجهة(العمارنةتل)رسائلووثائقمراسلاتوهي،المسماريبالخطمكتوبةالطين

كتابةإعادةفيالعظمىأهميتهااتضحتوقد،المجاورينوالحكامالملوكمنأبيهوإلىأخناتون
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قريةفيممرا،فيأبيهإسحاقعلىيعقوب)وقَدِمَ«27(:01:35-)تكوين

1(.")وإسحاقإبراهيمنزلحيث(،حبرون)وهيأربع

2(.)حبرونباسمذلكبعدئعرفأصبحتأربعقرية،الإضافةهذهفي

هوهذا)وعانةوعانةأية:صبحونابنا"وهذان:24(36:أ-)تكوينأ

صبحونحميىيرعىكانحين،البريةفيالحارةالمياهوجدالذي

3(.(")أبيه

ابنيوعانةأئةذكرهاوعندالحوريسعيرسلالةللائحةتابعةالفقرةهذه

البرية.فيالحارةالمياهعلىالعثورعانةإلىالناسخنسبَ،الحوريسعير

واحدكل،واحدةليلةفيحلمأكلاهما"فرأيا:5(12:04-)تكوين

فيالمسجونانوخبازهمصرملكساقي(تفسيرهحلم)ولكلحلمه

يوسفمعالمسجونينالرجلينحلميعنالفقرةتتحدث4(.")السجن

.تفسيرهحلمولكل:عبارةالناسخوأضاف(والسلامالصلاة)عليه

والفغالي:59،،ص(،العمارنة)تلمادة،العالميةالأثريةالموسوعةراجعالعصر،ذلكتاريخ

43.ص(،)أخناتونمادة،الجامعالمحيط

303.صلحم(،)بيتمادة،السابقالمصدر:الفغالي()فى

الخليل.مدينةحالياً:حبرون)2(

فى.24ص،الخمسةالريعةكنب،المقدسالكتاب(3;

فى.03ص،الخمسةالريعةكتب،المقدسالكتاب()4
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يوسفتفسيريتضمنالذي9-91(04:)تكوينعلىاعتماداً

وزارحوفارصوشيلةوأونانعيريهوذا:"وبنو12(:46:-)تكوين13

حصرونفارص،وابنا(كنعانأرضفيواونانعِير)ومات

1(.")وحامول

عصرفي)مصردخلواالذينيعقوببنيهوذاأبناءالفقرةهذهتذكر

معتتناقضوهيوزارح،وفارصوشيلةوأونانعِير:وهم(يوسف

بنيرحيلقبلوأونانعِيرموتيذكرالذي6-01(:38)تكوين

قصير،غيربزمنمصرإلىكنعانمن(وأبناءهيهوذا)ومنهمإسرائيل

عِيرموتتذكرحاشيةب!ضافةالتناقضهذايرفعانالناسخفحاول

.كنعانفيوأونان

)فيالصخرةعلىهناكأمامكقائمٌانا"ها.6(14.17-)خروج

ففعلالشعبفيشربماءمنهايخرجفإنه،الصخرةفتضرب(،حوريب

2(.(1)إسرائيلبنيشيوخمشهدعلىكذلكموسى

فى.04ص،السابقالمصدر()فى

.182ص،السابقالمصدر)2(
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فليأتخَطِئَها(،التيخطيئتهعلىئئهَإذا")او:28(15:4-الاويين

1(.خطئها")التيخطيئتهعنتامةًالمعزمنعنزةبقربانه

إذاتقديمهالعاميالإنسانعلىيجبالذيبالقربانالفقرةهذهتتعلق

المخطئإعلامضرورةعلىتؤكدعبارةالناسخوأضافسهوأ،أخطأ

الشرعي.بالحكمجاهلاًيكونفربمابخطئهسهوأ

يكونفذلك،مياهمجمعوكلوالبئرالنبع"أما:36(:أأ16-الاوفي

2(.نجساً")يكونجيفهامسّمالكنطاهراً،

إضافةوفينجساً،صارالماءفيالنجاسةوقعتإذا،الأصليةالفقرةفي

.المياهومجامعوالبئرالبعلمياهاسثناءالناسخ

بامرأةيزنى)الذيرجلبامراةِزنىرجلٍ"وافي15(:02:-الاهـلن17

.)3("والزانيةالزانيفليُقتَل(،قريبه

:عبارةإليهاالناسخوأضافالزنا،مرتكبحكمالفقرةهذهتتضمن

قريبه.بامرأةيزنيالذي

237.ص،المابقالمصدر)،(

248.ص،الابقالمصدر)2(

.263ص،السابقالمصدر)3(
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ولعنه،الاسمعلىالإسرائيليةابن"وجدّف11(:24:-الاويين18

سبطمنديبريبنت،شلوميتامّهاسم)وكانموسىإلىفقادوه

1(.دان(")

(،مصريوابوهإسرائيلبنيمنكفر)امهرجلعنالفقرةهذهتتحدث

(.والسلامالصلاة)عليهموسىإلىالناسفأخذه

إليه.تنتميالذي()القبيلةوالسبطالرجلأماسمذكرالناسخ

وهمقبلاً،بهاأقامواقدالإيميون")وكان01-12(:91-)تثنية

رفائيينيحسبونوهمكالعناقيين،القامةطويلكثيرعظيمشعب

بهافأقامسعير،وأماإيميين،يسمونهمالموآبيينولكنكالعناقيين،

وأقامواأمامهممنوأبادوهمفطردوهمعيسو،بنيقبلالحوريين

الرباعطاهاالتيميراثهمأرضفيإسرائيلصنعكما،مكانهم

2(.لهم(")

.027ع،السابقالمصدر()فى

036.ص،الخمسةالريعةكتب،المقدسالكتاب)2(
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قبلموآببلادفيأقامشعبوهمالإيميينعنالناسخيتحدث

يطردهمأنقبلأدومبلادحكام1(الحورين)عنيتحدثكماالمواَبيين،

لأدوميون.ا

لأنرفائيين،أرضمنثحسَبُأيضاً"وهي:02-23(2:-)تثنية02

وهمزمزميين،يسمونهمالعمونيينولكنقبلأ،بهاأقامواالرفائيين

أمامهم،منالربفأبادهمكالعناقيين،القامةطويلكثيرعظيمشعب

أبادإذبسعير،المقيمينعيسولبنيصنعكما،مكانهموأقاموافطردوهم

والعويون،اليومهذاإلىمكانهموأقاموافطردوهم،أمامهممنالحورين

كفتورمنالخارجونالكفتوريونأبادهمغزةإلىبالقرىالمقيمون

2(.(1()مكانهموأقاموا

قبلعمونبلادفياقامواالرفائيينانالناسخيدعيالإضافةهذهفي

لااسطوريشعبالرفائيينلأن،صحيحغيركلاموهوالعمونيين

ماولكنهم،الشماليةالعراقجبالفي.مقالثالثالألفحواليأقامشعب:الحوريون()فى

ميتانيمملكةوأقاموا،وكنعانسوريةفيانتثروا،والخصبالغنيالسهلإلىانجذبواأنعتموا

الشرقفيالعظمىالياسيةالقوةأصبحتوالتي.م(قعرالسادس)القرنالعراقفي

484-ص)حوريون(،مادة،الجامعالهيط:الفغاليبولسراجعللتفاصيل.آنذاكالأوسط

.485

36.فىص،السابقالمصدر،المقدسالكتاب()2
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وطردسعيرعلىالأدوميينسيطرةالناسخيذكركمالهوجود

مكانهم.وإقامتهم،للعويين1(الكفتورين)

والأموريون،سريونالصيدونيونيسميه"وحرمونُ:9(21:3-)تثنية

(.)2سنير("يسمونه

هوصيداأهلعند(الشيخ)جبلحرمونجبلاسمالإضافةهذهفي

)سنير(.فهوالأموريينعندأماسريون

هدو-اوروبي،شعبتالفلسطيونهم(،كريتجزيرةكفتورإلى)نسبةةالكفتوريون()فى

اجتياحالفلسطيونحاول،،كريتجزيرةفيالزمنمنبرهةوسكنالأصليوطنهمنهاجر

أعقابهم،علىردهمالثالثرعمسيسالفرعونانإلا(-مفىقوفى0سنةيقارب)مامصر

ئمويافا(،غزةبين)تحديداًالساحليالسهلفيأولأوأقاموا،كنعانإلىالتوجهإلىفاضطروا

واشدود()عسقلانوأشقلونغزة:مدنخمستشملأرضهموكانت،الداخلإلىامتدوا

المؤرخأطلقوقدإليها،الفلسطيينمجيءقبلالكنعانيونأسسهامدنوهيوعقرونوجت

وقد،إليهمنسبةكنعانارضعلىفلسطيناسم(التاريخعلم)مؤس!هيرودتساليوناني

اندمجوقد،بمدةالمنطقةاحتلالهمبعدكنعاناسمبدلالاسمهذاالروماناستخدم

القديمالعهد،المدرسسريعليراجع(،)العربالساميينفلسطينبسكانالفلسطيون

329-339،ص)فلسطين(،مادةالجامعالمحيطالفغالي،وبول!78،ص،نقديةدراسة

.369-379ص،()فلسطيونومادة

362.ص،الخمسةالثريعةكتب،المقدسالكتاب()2
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وسريرهالرفائيين،منبقيَوحدههوهذا")وعوفي11(:22:3-)تثنية

وعرضهأذرعتسعُطولُه؟عمونبنيرَئةَفيهوليسأوحديد،منسرير

1(.(")الرجلبذراعأذرعاربع

موسىبقيادةإسرائيلبنيانتصارروايةإلىالفقرةهذهالناسخأضاف

الشعبالرفائيينإلىعوجانتسابفيهاوذكر2(،)باشانملكعوجعلى

.لأسطوريا

باشانيفتحوالمإسرائيلبنيلأن،الناسخوأخطأالروايةاخطأتوقد

شخصيةفهوعوجأما(،والسلامالصلاة)عليهموسىعصرفي

3(.لها)وجودلاأسطورية

عوج،مملكة،باشانوكلجلعاد)وباقي,):13-14(3:-)تثنية23

كلها،باشانوأرضكلهاارجوب)منطقةمنسيسبطلنصفأعطيتهما

إلىكلها،ارجوبمنطقةمنسىبنيائيرفأخذالرفائيين،أرضوتسميان

.236ص،السابقالمصدر،المقدسالكتاب)1(

الكتابقاموس:بوستجورجراجعواللجاه،والجولانحورانتشملكانت:باشان()2

602.ص(،)باشانمادة،لأولاالجلد،المقدس

ج،،،إسرائيلتاريخ:يرماسونهندريكراجععوجشخصيةبأسطوريةيتعلقفيما)3(

34.ص
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إلىيائير،مزارعأي،باسمهباشانوسفىوالمعكيين،الجشوريينحدود

.(1هذا(")يومنا

عصرفيمنسىسبطلنصفباشانأرضأعطيتالنصهذاحسب

نصفلأنوالناسخالنصاخطأوقدالأمر،هذاالناسخوأكد،موسى

3(.2(())القضاة)عصرفيإلاباشمانفييستقرلممنسىَسبط

نأأعلم)فإنيوماشيتكموأطفالكمنساءكم"إلا91(:24:3-)تثنية

4(.إياها")أعطيتكمالتيمدنكمفيفليقيموا(كثيرةماشيةلكم

أرضفينزلاءكنتمف!نكم،النزيل")فأحبوا91(::01-)تثنية25

5(.مصر(")

قبلها.بمامتعلقةوهيالغريبأوالنزيلمحبةعلىتحثالإضافةهذه

-362.363ص،الخمسةالريعةكتب،المقدسالكتاب)1(

موسى،خليفةيثوعموتبعدبدأ،إسرائيلبنيتاريخعصورمنعصر:القضاةعصر2()

موحدةإسرائيلبنيقبائلتكنلم.إسرائيلبنيعلىملكاً)طالوت(شاولبننصيبوانتهى

(،الحكام)أيبالقضاةالزعماءهؤلاءعرفوقدزعيمها،قبيلةلكلكانفقدالعصر،هذافي

بعدها.ومافى96ص،نقديةدراسةالقديمالعهد،المدرسسريعليراجعللتفاصيل

.34صفىج،إسرائيلبنيتاريخ:يرماسونهندريك()3

.363ص،الابقالمصدر،المقدسالكتاب;4(

375.ص،نفطالمصدر)5(
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بنيكممعالكلامليس)إذاليومتعرفون"وأنتم2(::أأ-)تثنية26

القويةويدهوعظمتهإلهكمالربتأديبيروا(ولميعرفوالمالذين

ملك،بفرعونمصرفيصنعهاالتيوأعمالهواَياتهالمبسوطةوذراعه

.1(كلها")وبارضهمصر،

فيالمعجزاترأىالذيالجيل:إسرائيلبنيمنجيلينبينالناسخيميز

الأمور.هذهيشهدولمالخروجبعدولدالذيوالجيلمصر،

مغيبطريقوراءالأردنعبرفيهما")افليس:03(:1أ27-)التئنية

عندالجلجال،تجاه،-العربةفيالمقيمينالكنعانيينأرضفي،الشمس

2(.")مورةبلوطات

لكن،Jوعيباجرزيمجبليموقععنتتحدثقبلها،بمامتعلقةإضافة

)شرقالأردنعبرفيالجبلينموقعحدد:الأولى:مرتينأخطأالناسخ

تجاههوالجبلينموقعأنذكرعندماالأولىفيهاناقض:والثانية(.الأردن

منبالقربيقعانالجبلينأنهووالصحيحأريحا(.)قربالجلجال

حالياً(.)نابلسشكيممدينة

.763ص،الخمسةالثريعةكتب،المقدسالكتاب)1(

377.ص،السابقالمصدر)2(
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فضربحطباً،ليقطعقريبهمعغابةًدخلإذا")كما:5(28:91-)تثنية

قريبهفأصاب،الفأسيدمنالحديدفانفلت،الحطبليقطعبالفأس

1(.فيحيا(")المدنهذهمنواحدةإلىالهربيستطيعفهذا،فمات

كيالملجأمدنإلىالهربوهوالمتعمدغيرالقاتلحكمتذكرإضافة

.الدموليمنينجو

وسطفيالذي)ونزيلكونساؤكم"واطفالكم15(:92:92-)تثنية

2(.الماء(")مستقيإلىالحطبمحتطبمنمخيماتكم،

فرفَسيَشورونُوسمنَفشيعيعقوبُ"أكَل15َ(:03:32-)تثنية

واستخفصنعهالذيالإلهفنبذشحماً(واكتسيتَوبَدنتَ)سَمِنتَ

(3)
.حلاصه(1بصخرة

الذيوالإلهُاهملتهوَلَدَكالذي")الصخر18(:32:)تثنية31-

.)4(("نسيتهوضعَك

387.ص،السابقالمصدر)1(

304.ص،السابقالمصدر()2

804.ص،الخمسةالشريعةكتب،المقدسالكتاب()3

804.ص،السابقالمصدر()4
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رأىإذا(بعبيدهويرأفشعبهينصفالربَّ"الأن:36(32:تثنية32-)

1(.حر")ولاعبديبقولمذهبتقدالقوةأن

اميتأنامعيإلهولاهوأناإنني،الآن"انظروا:93(33:32-)تثنية

(2)

.يدي("منيُنقدمن)وليسواشفيواجرحواحصي

لجماعةِميراثهي(بالشريعةموسى")امرَنا:4(:33-)تثنية34

(3)
."يعقوب

904.ص،السابقالمصدر()1

.041ص،السابقالمصدر)2(

.4،فىص،بقلساالمصدرا)3(
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المصدر

اليوي

مق058

المصدر

الالوبمي

قم075

اليويالممدريناندماج

واحدكنا!زوالالوهيي

بمدالبلوميالكابمو

f.ضة 721j

الحاليةالتوراةتأليفمراحل

كاب

العهد

النرن

وأانامن

الابع

اضافة

كاب

المصدر

الري

622jم.

اضافة

المصدر

شرفي

سةكاا

النرن

الادص

قم

فىلكتا

لزنا

دصلاا

لاالمهد

الكاب

اليلومى

الضن
بعلاا

قم

للىالتوي

جمموصة

الكاب

لبلوميا

لفرنا

سدلاا

ل!الفداسةشرفياضافة

الترنالكنرفىالممدر

.مقالحاصأوالادس

;,.004fالحابةالنوراةبم

ا!حعبةب14نكو!نإضافة

النوراةالىأضبتالقالمعادرأخرالاخاضافاتف

135

نصوص

لاسس

يأالى

نكوش

14

فاتاضا

اناخ
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الثالثالفصلى

التوراتيةالمصاهـربينوالتناضالاختلأف

العاليّةالتوراةنصوصعلىوأثرهما
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الثالثالفمكل

التوراتيةالمصادربينوالتناقضالاختلاف

ال!اليةالتوراةنصوصملىوأثرهما

والتثنويوالإلوهيمي)اليهويالتوراةمصادربينوالتناقضاتالاختلافاتتكثر

قراءةفيالمصادرمؤلفيواختلافمصدر،كلبيئةاختلافبسببوالكنهوتي(

ذلك.وغيرالواحد،الحدث

المصادروتناقضاختلافانتقلفقدالمصادرتلكمنمؤلفةالحاليةالتوراةو،ن

لهذهعرضيليوفيمانصوصها،وتناقضتفاختلفتالتوراةداخلإلى

التوراتي:النصفيمواضعهابيانمعوالتناقضاتالاختلافات

اللهُخلقَا-27(أ:ا)تكوينالكهنوتيالمصدرفي:الخلققصة-أ

وفيمعاً،)حواء(والمراةَ)اَدم(الرجلَخلقَثم،الحيواناتثمالنباتاتِ

النباتاتِثم()آدمالرجلَاللهُخلق7َ-22(2:)تكويناليهويالمصدر

1(.)آدم()الرجلأضلاعأحد!نالمرأةَخلقَذلكوبعد،الحيواناتثم

بت!صرف.28ص،المقدسالكتابتاريخوهوبر:ميلر()فى
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في)يهوه(اسمالناسعرف26(4:)تكويناليهويالمصدرفي2-

المصدرينفيأما(،والسلامالصلاة)عليهآدمبنشيتبنأنوشعصر

فإن2-3(:6)خروجلكهنوتيوا(13-3:15)خروجلإلوهيميا

)يهوه(.اسمعرفمنأولهو(والسلامالصلاة)عليهموسى

يأخذأننوحأاللّهُأمر91َ-02(6:)تكوينالكهنوتيالمصدرفي3-

المصدروفيوالطيور،الحيواناتأصنافجميعمنواحداًزوجأمعه

منأزواجسبعةمعهيأخذأننوحاًاللهأمر2-3(7:)تكويناليهوي

وسبعة،الطاهرةغيرالحيواناتمنواحدأوزوجاًالطاهرةالحيوانات

(.1)الطاهرةوغيرالطاهرةالطيورمنازواج

،الطوفانمصدرفيوالكهنوتياليهويالمصدراناختلف4-

المصدريعزوهبينماالأمطار،إلىيعزوه(74:)تكويناليهويفالمصدر

سقوطجانبإلىالباطنيةالمياهتدفقإلى11(7:)تكوينالكهنوتي

.2()الغزيرةا،مطار

اليهويالمصدرينبينجوهرياختلافهناك:الطوفانمدة5-

المصدرروايةفيتهطلالأمطارظلتفقد،الطوفانمدةفيوالكهنوتي

فيالفولكلورفريزر:وجيص87،صج،،،الحقإظهار:الهندياللهرحمةالثيخراجع()فى

فى.2صو،نقديةدراسةالقديمالعهد:سريوعلي،،فى2ص،القديمالعهد

فى.فى2ص،القديمالعهدفيالفولكلورفريزر:جيمس)2(
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ظلثم،وليلةيومأأربعينمدة(6-8:12و،717:)تكويناليهوي

يمكنهبمقدارالماءينحسرأنقبلاسابغثلاثةمدةذلكبعدفلكهفينوح

61دامقديكونالطوفانف!نالحسابلهذاووفقأ،بسفينتهالرسومن

فقد13(،وب-83،5:و7،24:)تكوينالكهنوتيالمصدرفيأمايومأ،

تدفقواستمرمنه،عشرالسابعاليومفيالثانيالشهرفيالطوفانبدأ

فيالمياهأخذتوبعدهايومأ،وخمسينمائةمدةوالأمطارالعيون

فتكون،للطوفانالتاليالعامبدايةفيإلاالأرضتجفوأالاتحفاض،

1(.)الكهنوتيالمصدرلحسابوفقأشهراًعشرأحدالطوفانمدة

المصدرحسبنوح،بنحامبنكوشإبناهماوحويلةسبأ-6

01,21:)تكويناليهوي،المصدرفيأما01A-6:)تكوينالكهنوتي

)j24-92نوحبنسامنسلمنعابربنيُقطانإبنافهما.

إبراهيم(12:5و3،وا،1128:)تكوينالكهنوتيالمصدرفي7-

أخوهوإبراهيمف!ن8(:13)تكويناليهويالمصدرفياما،لوطعمهو

.لوط

2،1.ص،السابقالمصدرفريزر:جصى)،(
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القرابينتقريباليهويالمصدرفي:القرابينتقريببدامتى8-

)عليهإبراهيمأياممنذالإلوهيميالمصدروفي،البشريةثأةمنذموجود

1(.)التوراةنزولمنذالكهنوتيالمصدروفي(،والسلامالصلاة

عندماسنةوثمانينستإبراهيمعمركانالكهنوتيالمصدرفي9-

إسحاقوُلِدَعندماس!نةومائةx(16:16)تكوينإسماعيلوُلِدَ

أربعهوإسحاقولادةعندإسماعيلعمرفيكون،(25:ا)تكوين

ولادةعندطفلاًإسماعيلفيبدوالإلوهيميالمصدرفياماسنة،عثمرة

،21:8-9()تكوينفِطامهحفلةفيإسحاقمعيلعبفهوإسحاق

كتفهاعلىإسماعيلحملت،الحفلةبعدهاجرطُردتوعندما

.14-15(21:)تكوين

قبلهاجرطردحادثةكانتاليهويالمصدرفيهاجر:طردحادثة01-

فكانتالإلوهيميالمصدرفيأما4-14(16:)تكوينإسماعيلولادة

.9-21(2:ا)تكوينبمدةإسماعيلولادةبعدالطردحادثة

هولابانخالهإلىيعقوبرحيلسببكاناليهويالمصدرفيا-ا

27()تكوينإسحاقبركةاختلسلأنهمنهعيسوانتقاممنرفقةخشية

زواجمنرفقةخشيةهوالرحيلسببفكانالكهنوتيالمصدرفيوأما

الرابع.المعيار،التوراتيالنصتحليلمعاييرراجع(1)
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يعقوبزواجمنإسحاقوخشية46x(27:)تكوينحثيةبامرأةيعقوب

-2(.ا28:)تكوينكنعانيةبامرأة

المعروفةالمنطقةعلىسبعبئراسمأطلِقالإلوهيميالمصدرفي12-

المصدرفيأما31(.2:ا)تكوينإبراهيمعهدفيالاسمبهذاحاليأ

1(.)33(26:)تكوينإسحاقعهدفيالاسمهذاأطلِقفقداليهوي

المنامفييعقوبرأىاليهويالمصدرفي:إيلبيتفييعقوبحلم-13

ا-3،16و2801X:)تكويناللّه(.)تعالىأمامهالأرضعلىواقفالله

الملائكةالمنامفييعقوبرأىفقدالإلوهيميالمصدرفيأما91(،و

X21-2811:)تكوينوالأرضالسماءبينسلمعلىونازلةصاعدة

2(.02-22()وا-7،18و

31(32:)تكوينلوجهوجهاًاللّهيعقوبرأىاليهويالمصدرفي14-

مصدر،أيإلىتنتميلاالتي(مجدك)أرنيدنهموسىقولقصةوفي

3(.02()33:)خروج.يعيشلااللهيرىالذيالإنسان

.131صنقديهْ،دراسةالقديمالعهد،المدرسسريعلي)1(

الاني.المعبار،التوراتيالنصتحليلمعاييرراجع)2(

فى.،3ص،لْقديةدراسةالقديمالعهد:المدرسسريعلي)3(
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إسماعيلبنتمحلةعيسوتزوجالكهنوتيالمصدرحسب-15

بنتبسمةعيسوتزوجاليهويالمصدروحسب9(28:)تكوين

.3(:36تكوين)إسماعيل

بيتفييعقوببنبنيامينولادةكانتالإلوهيميالمصدرحسب-16

ولادةكانتالكهنوتيالمصدروحسب(16-53:02)تكوينلحم

.23-26(35:)تكوينارامفدانفيبنيامين

،يعقوببنتدينةحموربنشكيميأخذاليهويالمصدرفي-17

وجوبهوللموافقةشرطاًيضعونإخوتهالكنيخطبها،ثمويغتصبها،

شمعونيقومالختانعمليةبعدلكن،فيقبل،بيتهوأهلشكيمختان

أختهماص!ارجاعبيتهوسلبوأبيهشكيمبقتلدينةأخويولاوي

-26،ب25و،91و،14و،-12أوا7،و5،و13،-ب342:)تكوين

يوجدالادينةشكيميحبالإلوهيميالمصدرفيبينما3(،ب-أ92و

مدينةفيذكركلاختتانبشرطيعقوبأبناءفيوافقويخطبها،(اغتصاب

ذكوركانوبينما،الاختتانالمدينةذكورمنويطلبشكيميقبل،شكيم

وهجموا،الموقفيعقوببنواستغل،الختانعمليةبسببمتألمينالمدينة

والنساءالأطفالوسبواالمدينةفيماوسلبواالرجالفقتلواالمدينةعلى

02-و15-18،و13،و8-15،و6،وب-3،4وأ-34،12:)تكوين

أ(2-792و25!،و،125
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اليهويالمصدرحسب(يوسفاشترىالذي)الرجلفوطيفار-18

الإلوهيميالمصدروحسب7-9(.و93،11:)تكوينمتزوجرجل

أب(.93:)تكوينفرعونخصي

يقومونوكلاءبتوكيلفرعونينصحيوسفاليهويالمصدرفي91-

41:)تكوينالمدنفيوحفظهالاَتيةالسبعةالخيرسنواتطعامكللمجمع

رجلباختيارفينصحهالإلوهيميالمصدرفيأماب(35وجى،34و،134

ب-34و،4133:)تكوينالسبعةالخيرسنواتغلةخمسبحمعيقوم

36(.و،135

منبنيامينب!عادةليعقوبرأوبينتكفلالإلوهيميالمصدرفي-02

تكفلمنهوفيهوذااليهويالمصدرفيأما37(.:42)تكوينمصر

1(.8-9():43)تكوينبذلك

اقاموااليهويالمصدرفيمصر؟دخولهمبعدإسرائيلبنوأقاماين21-

فيأقامواالكهنوتيالمصدروفي15-6(47:)تكوينجاسانارضفي

1(.471:)تكوينرعمسيسأرض

05.)تكوينالمكفيلةمغارةفييعقوبدُفِنَالكهنوتيالمصدرفي-22

011(05:)تكويناليهويالمصدرينفيأماا(12-3

.213ص،نقديةدراسةالقديمالعهد:المدرسسريعلي()1
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(الكتا)فى

)2(الكتا

)3(علي

1(.)معروفغيريعقوبفقبراب(055:)تكوينوالإلوهيمي

الإلوهيميالمصدرفيموسىحموهويثرون؟موسىحموهومن23-

بنحوبابفهوالكهنوتيالمصدرفيأماا(ا:8وأ،3:)خروج

حولاليهويالمصدرفياختلافوهناك92(:01)عددالمدينيرعوئيل

يثرونهوومرة18(2:)خروجرعوئيلهوفمرةموسىحمي

18(.)خرو!4:

-14(21)ْ)خروجالكهنوتيالمصدرينبيناختلافهناك24-

الفصح.عيدأحكامفي21-27(12:)خروجواليهوي

الإلوهيميالمصدرحسبالأولالعشر:للوصايانصانهناك-25

5:6-21()تثنيةالتثنويالمصدرحسبوالثاني،02:1-17()خروج

2(.)الاختلافبعضيختلفانوهما

يعارضبينما،24(02:)خروجالمقادِستعدديؤيدالعهدكتاب-26

3(.)(12:5)تثنيةالمقدِسوحدةعلىويشددذلكالتثنويالمصدر

الرجالمنمجموعبإرسالموسىاللهأمرالكهنوتيالمصدرحسب-27

المصدروحسب(،13:2عدد)فتحهاقبلكنعانارضلاستطلاع

47،.ص،الخمسةالشريعةكتب،المقدسب

186ص،الخمسةالريعةكتب،المقدسب

133ص،نقديةدراسةالقديمالعهد:المدرسسري
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أرضلاستطلاعالرجالإرسالموسىمنإسرائيلبنوطلبالتثنوي

.(22:ا)تثنيةكنعان

و)025(وأبيرامداثانتمردوالإلوهيمياليهوديالمصدرينفي28-

ب-2527-26،و12-15،واب-12،وت16)عددموسىعلىرجل

علىتمردوامنهموجماعتهفقورحالكهنوتيالمصدرفياما.320

32و،16-24و،11-ب2و11،:16)عددموسى 27J35(و،ب.

بنويقدمهماعشرهواللاوييننصيبالكهنوتيالمصدرفي-92

العشرهوفنصيبهمالتثنويالمصدرفيأما2(.ا:ا8)عددإسرائيل

.1()26:12(و:28-14،92)تثنيةالسنواتالئلاثي

بالاقرسلمعبالذهاببلعاماللهأمر،الإلوهيميالمصدرحسب-03

22:02(.)عددموآبملك

رسلمعذهابهبسبببلعامعلىاللهغضب،اليهويالمصدروحسب

22:22(.)عددلاقبا

فيموآببناتمعالزناإسرائيلبنومارساليهويالمصدرفي31-

هوفغورفيحدثفماالكهنوتيالمصدرفيأما.1-5(25:فغور)عدد

ت25)عددمدينمنوامرأةإسرائيلبنيمنرجلبينواحدةزناحالة

)6-18.

316ص،الخمسةالشريعةكتب،المقدسالكتاب(1)
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91:33-و26,:18و17،15:الاويينالقداسةشريعةفي-32

والمصدر:94(12)خروجالكهنوتيوالمصدر24:22(34،و

المصدرأماالبلد.كابنالغريبمعاملةيجب02:01(الإلوهيمي)خروج

البلدابنبينفيميز02-21(2:23-3،و15:التثنوي)تثنية

1(.)والغريب

فيامانبوجبلإلىوفاتهقبلموسىصعدالكهنوتيالمصدرفي33-

الفسجة.قمةإلىصعدفقدالتثنويالمصدر

.38صفى،الخم!ةالشربعةكتب،المقدسالكتاب)1(
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الرابعالفصلى

الإلوهيميالمصدوتياوأثر

اليعامريةالتوواةفي
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الرابعالفصلى

الإلوهيميرالمصةتيارأثر

اليعامريةالتوراهَفي

المصدرينإلىتعودالحاليةالتوراةفيالتشبيهنصوصسابقاًانذكرنا

اليهودفرقةإلىينتمونالمصدرينمؤلفيلأن،والكهنوتياليهوي

لطئَلو!-،

عقيدتهمعلىالشرعيةإضفاءعلى!هؤلاءحرصلهذا،المشبهة

نصوصاًتصبحكي،الحاليةالتوراةفيوإدخالها،النصوصهذهبتأليف

سة.مقلى

إلىينتمونمؤلفيهلأنالإلوهيمي،المصدرإلىفتعودالتنزيهنصوصأما

الشمالية.إسرائيلمملكةفيسائدأكانتنزيهيتيار

يدعلىإسرائيلمملكةسقوطبعدحتىهناكسائداًالتيارهذابقي

السكانبعضبسيالاَشوريينقيامفرغم.م،721jسنةالآشوريين
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مملكةبسكانالأقوامهذهاندمجتفقد،مكانهمأخرىأقواموجلب

الإلوهيمي.المصدروتيار))(اليهوديةالديانةواعتنقت،السابقةإسرائيل

فيفطعنوا،سلبيةنظرةالاندماجهذاإلىنظروايهوذامملكةيهودلكن

دمائهم.نقاءعدمبحجةالسابقةإسرائيلمملكةسكانبهودية

انفصالهما.إلىوأدت،الفريقينبينالتباعدمنزادتأحداثحدثتثم

بالسامريينيعرفونالسابقةإسرائيلمملكةيهودأصبحالانفصالبعد

للمملكة.عاصمةآخرالسامرةمدينةإلىنسبة

اليهودعلىفرضهافيعزرانجح،التوراةجمععمليةإتمامبعد

يين.مرلساوا

عمليةواستمرت،التوراتيالنصعلىتعديلاتبعملاليهودقام

بالتوراةالمعدَّلةنسختهموعرفتالميلاديالعاشرالقرنحتىالتعديلات

الماسوريإ)2(.العبريالنص)أوالعبرية

هندريكراجعللتفاصيل،الثانيسرجونالاَشوريالملكمنب!ذنالاعتناقهذاكان)1(

و.9ص،ج،إسرائيلتاريخ:يرماسون

الجامع،ألمحيطالفغالي،وبول!52،ص،الخمسةالشريعةكتبالمقدص،الكتابراجع()2

2.ص،النص،المخلصيوكوبX3221-2211ص()الماسوريونمادة
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عرفتوقد،التوراةعلىتعديلاتهمبعملالسامريونقاموبالمقابل

()1(.السامريالنص)أوالسامريةبالتوراةالمعدَّلةنسختهم

العبربةالتوراةنعثياختلافإلىأدتالطرفانبهاقامالتيالتعديلات

:الاختلافاتهذهوأهم،موضع)0006(فيالسامريةوالتوراة

التيالتوراةاحتواءللسامريينتبينفقد)2(العقيدةنصوصفيالاختلاف

لهذا،التنزيهيةعقيدتهمتخالف،كثيرةتشبيهيةنصوصعلىعزراجمعها

.الامكانقدرالنصوصهذهتصحيححاولوا

اعتنقهالذيالإلوهيميالمصدربتيارهذهالتصحيحعمليةتأثرت

فيالعقيدةنصوصلبعضمقارنعرضيليوفيما.)ر(السامريون

بينهما:البينالاختلاتيوضح،السامريةوالتوراةالعبريةالتوراة

وكانتوالأرضالسمواتالقخلقالبدء"في:1(:أ)تكوينا-

علىيُرِتاللّهوروحُظلامالغمروجهوعلىخاليةخاويةالأرض

النص،،المخلصيوكوب635،ص(سامرية)ترجمة،مادةالسابقالمصدرالفغالي،راجع()فى

2-3.ص

635.ص(سامرية)ترجمهْمادة،السابقالمصدرالفغالي،)2(

بعقيدةاليهودفرقبقيةعنيتميزوناصبحواالإلوهيميالمصدرلتيارالسامريننباعتناق)3(

.والسلامالصلاةعليهلموسىاللهأوحاهالذيالصحيحالدينإلىالأقربهي،تنزيهية
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التوراةحسب(.المياهوجهعلىيُرفالله)وروحعبارة".المياهوجه

2(.الماء()وجهعلىهابةاللّه)ورياحالسامريةالتوراةفي.)1(العبرية

يعقوبصارع28-31(32:)تكويندالعبريالتوراةنصفي2-

أحديعقوبصارع،السامريالتوراةنصوفي(.الله)تعالىاللَه

)3(.الملائكة

رأىف!ذامصر،ليضربالربُّ"فيجتاز23(.12:)خروج3-

يدعولمالبابعنعبروقائمتيه،البابعارضةعلىالدمالرب

ضارباً".بيوتكميدخلالمبيد

اما،مرتن)الرب(اسمذكر،الفقرةلهذهالعبريالنصحسب

()4(.)الرباسمبدلمرتين(الله)ملاكفذكرالسامريالنص

والكاثوليكيةالبروتستانتيةالعربيتينالترجمتينفيللتوراةالعبريالنصترجمةراجع()فى

السقا،حجازياحمدد.بهاوعرثنشرها،الكاملالنصالسامريةالتوراةراجع)2(

،الأولالجلد،شحادةحححيبلهاوقذمحققها،السامرينلتوراةالعربيةوالترجمة35،ص

3.ص

والتوراة،والكاثوليكيةالبروتستانتيةالعربيتينالزجمتينفيالعبريالنصترجمةراجع()3

157-ص،الأولالجلدالسامريينلتوراةالعربيةوالترجة82،ص،الكاملالنصالسامرية

والتوراة،والكاثوليكيةالبروتستانتيةالعربيتينالترجمتينفيالعبريالنصترجمةراجع)4(

3.فى4ص،الأولالجلدالامريينلتوراةالعربيةوالترجمة132?ص،الكاملالنصالسامرية
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ونادابوهارونموسىراى9-11(24:)خروجدالعبريالتوراةنصفي

التوراةنصوفيالعالمينرباللّهإسرائيلبنيشيوخمنشيخأوسبعونوأبيهو

)1(.اللهملاكرأواالسامري

إلىموسىوتقدمبعدٍعلىالشعب"فوقف21(:4:02-)خروج

الثه".فيهالذيالمظلمالغمام

السامريالنصأما،الفقرةهذهفي()اللهاسمالعبريالنصذكر

الثه()2(.)ملائكةفذكر

فقد،كاملةتكنلم،الحاليةللتوراةالسامريةالتصحيحعمليةإننقولختامأ

الغرضيكنلمذلكإلىبالإضافة،تصحيحبدونأخرىتوراتيةنصوصبقيت

نصها.تثبيتأجلمنتعديلهابلالحاليةالتوراةنقضهوالتصحيحعمليةمن

والتوراة،والكاثوليكيةالبروتستانتةالعربتينالزجمتي!فيالعبريالنصترجمةراجع()فى

،لأولاالجلد،السامريينلتوراةالعربيةوالترجمة5،،فىص،الكاملالنصالسامرية

,L371-372 v.

والتوراة،والكاثوليكيةالبروتستانتيةالعربيتينالترجمتينفيالعبريالنصترجمةراجع)2(

،الأولالجلد،السامريينلتوراةالعربيةوالترجمة46،،ص،الكاملالنصالسامرية

.353ص
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ال!اتمة
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الخاتمة

كتبمنهوقديمسؤالعلىالاجابةالتوراتيةالمصادرنظريةاستطاعت

وكيف؟؟وأين؟ومتى؟الحاليةالتوراة

منوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءساحةتبرئةفيساهمتكما

إليهم.الحاليةالتوراةنسبتهاالتيالمفتريات

.للتوراةالقديمالتفسيرمنهجاسسالمصادرنظريةقوضتوقد

القديم.للعهدالحديثالتفسيرمنهجدعاماتمندعامةواصبحت

يشوعأسفارهيأخرىأسفارنصوصتحليلفيالباحثينوساعدت

.والملوكوصموئيلوالقضاة
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المصادرئمة

المقدسة.الكتبأ-

الكريم.القرآنا-

حسيبلهاوقذمحققها،السامريينلتوراةالعربيةالترجمة2-

،سنةالثانيوالمجلد9891،سنة،الأولالمجلد،القدس،شحادة

1002.

أبوالسامريالكاهنترجمها،الكاملالنص،السامريةالتوراة3-

حجازيأحمدالدكتوربهاوعزفنشرها،الصوريإسحاقالحسن

7891.-الأولىالطبعة،القاهرةالأنصار،دارالسقا،

عربي،-عبريالسطور،بينترجمة،العبريالقديمالعهد4-

الطبعة،لبنان-الأنطوانيةالجامعةعوكر،وأنطوانالفغاليلبولس

.-7002لأولىا

،المشرقدار(،الجديدوالعهدالعتيقالعهد)المقدسالكتاب5-

.(الكاثوليكيةالعربيةالترجمة8691)،بيروت

إصدار(،الجديدوالعهدالقديمالعهد)المقدسالكتاب6-

الزجمة6691)،بيروت،الأدنىالشرقفيالمقدسالكتابجمعيات

.(البروتستاتنيةالعربية
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،بيروت،المشرقدار(،الخمسةالشريعةكتب)المقدسالكتاب7-

منماخوذةمداخلها.الجدبدةاليسوعيةالعربيةالزجمة9891.)

مأخوذةوهوامشها،المقدسللكتابالمسكونيةالفرنسيةالزجمة

.(المقدسللكتابالفرنسيةأورشليمترجمةمنمستوحاةوحواشيها

احمدترجمة(،الجديدوالعهدالعتيقالعهد)المقدسةالكتب8-

ا.83,9طرابلس-السائحمكتبة،الشدياقفارس

الكتبب-

دار،والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفياللّه:ديداتأحمدالشيخ9-

المختار.محمدترجمة0991،،القاهرة-الإسلاميالمختار

،المقدسالكتابقراءةإلىدليل:شربنتييهاسطفانالأب01-

الأبالعربيةإلىنقله،0991،الثالثةالطبعة،بيروت-المشرقدار

اليسوعي.حمويصبحي

الاَباءمعالقديمالعهدإلىتعزف:الفغاليبولسأ-ا

دراساتسلسلةا،499،لبنان-جونيهالبولسية،المكتبةوالأنبياء،

)7(.رقمبيبلية،

المكتبة،الأولالعهد،الكتابرحابفي:-12

دراساتسلسلة8991،الأولىالطبعة،لبنان-جونيه-البولسية

)17(.رقمبيبلية
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بيروت-المقدسالكتابفيالجامعالمحيط:-13

.-3002الاْولىالطبعة،جونيه-البولسيةوالمكتبة

الثاني،الجزء،المقدسالكتابإلىالمدخل:-14

.,4991لبنان-جونيه-البولسيةالمكتبة

مطبعة،اللاويينسفر:ملطييعقوبتادرس-15

4991.مصر،-العباسية-لأنباروش!ا

المطبعة،المقدسالكتابقاموس:بوستجورجأ-6

.4918،بيروتلأميركانيةا

المصريةالهيئة،القديمالعهدفيالفلكلورفريزر:جيمس-17

إبراهيم.د.نبيلةترجمةXا729،للكتابالعامة

أطوارهالإسرائيليالدفيالفكرظاظا:حسند.-18

7191.-مصرالعربيةوالدراساتالبحوثمعهد،ومذاهبه

للملايين-العلمدار،الأعلام.الزركليالدينخير-91

2002.أيار-عشر-الخامسةالطبعة،بيروت

الثقافةدار،الباحثينمنمجموعة،الكتابيةالمعارفدائرة-02

،3002.القاهرة-

الحق،إظهار:الهنديالرحمنخليلبناللهرحمةالشيخ21-

.بيروت-الجيلدار
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دار،الكتابيالتراثفيالإنسانيالتراث:بندكتيروبير-22

فيدراساتسلسلة،5991-الثانيةالطبعة،بيروت-المشرق

)13(.رقمالمقدسالكتاب

العصورأقدممنالقديمالعهدنقدتاريخشازار:زالمان-23

ترجمةمصر،0002،-للثقافةالأعلىالجل!س،الحديثالعصرحتى

.هويديمحمودأحمد

الكتابتاريخهوبر:.قوروبيرتميلر.مستيفن24-

،8002،القاهرة-الثقافةدار،اليوموحتىالتكوينمنذالمقدس

وهبه.ووجديوهبهوليمترجمة

سفرمؤتمر،)محاضراتالخلاصوتاريخالتكوينسفر-25

3002،،جونيهالبولسيةالمكتبة(،الكتابيةالرابطة-التكوين

)26(.رقمبيبليةدراساتسلسلة

القديم،العهدإلىالمدخل:يوسفصموئيلالقسد.-26

5002.-الثانيةالطبعة،القاهرة-الثقافةدار

إحياءدارالأنبياء،قصصالنجار:الوهابعبدالشيخ-27

الثالثة.الطبعة،بيروت-العربيالتراث
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دراسةالقديمالعهد:المدرسمحمودسريعليد.-28

الطبعة،الأردن-عفان،والتوزيعللنشراديميونالأكالناشر،نقدية

7002.-لأولىا

تعليقاتالقديمالعهد:المخلصييوسففرنسيسالقس-92

.91بغداد،09-الأديبمطبعة،لاهوتية

.القاهرة-الثقافةدارالتفسير،علمعزيز:فهيمالقسد.-03

الجديد،للعهدالموسوعيالقاموس:فيربروجد.فيرلين-31

.-7002الأولىالطبعة،القاهرة-الكلمةدارمكتبة

ذويمننخبةتأليف:المقدسالكتابقاموس32-

ود.الملكعبدبطرسد.التحريرهيئة،اللاهوتيينومنالاختصاص

المشعل-مكتبةمطر،إبراهيموالأستاذطمسنألكساندرجون

-8191.السادسةالطبعة،بيروت

لارتكامؤتمر،)محاضراتالقديمللعهدالمسيحيةالقراءة-33

المكتبةالفغالي،بول!لهاوقدمنسقها8891(الئانيالكتابي

)1(.رقمبيبلية،دراساتسلسلة،1991،جونيه-البولسية

فيثدّرسمحاضرات،التوراة:المخلصيكوبالقس34-

بغداد.بالرونيو(،)مطبوعةاللاهوتيةالدورات
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-35
محاضرات،المسيحيالتعليمفيالمقدسالكتاب:

.34(رقمالمصدر)انظر

)أنظرمحاضرات(،القديمالعهد)نصالنص:36-

.34(رقملمصدرا

)انظرمحاضرات،القديمالعهدلقراءةمدخل:37-

34(.رقمالمصدر

الهلالمكتبة،العبريةاللغةقواعدفيالكنزبدر:محمد-38

-مصر.

،القاهرةالمنار-دراالمنار،تفسير:رضارشيدمحمد-93

.4791الثانيةالطبعة

دار،الباحثينمنمجموعة،المقدسالكتابإلىمدخل-04

الأولى.الطبعة،القاهرة-الثقافة

معهد،القديمالعهدفيالتاريخيةالكتب:كاملد.مراد-41

.6891مصر،-العربيةوالدراساتالبحوث

فيطبع،الثمينالمقدسالكتابإلىالطالبينمرشد-42

.9186،بيروت

والإنجيلوالتوراةالكريمالقراَن:بوكايموريس-43

-7791.الرابعةالطبعةمصر،-المعارفدار،والعلم
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بإشرافالعلماءمننخبةتأليف،العالميةالأثريةالموسوعة-44

الثانية-الطبعة،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،كوتريلليونارد

اسكندر،زكيد.ومحمدالقادرعبدمحمدد.ترجمة7991،

بكر.أبوالمنعمعبدد.مراجعة

ترجمة،القديمالعهدحقبةفيإسرائيلتاريخ:يرماسونهندريك-45

بغداد.(بالرونيومطبوع،)المخلصيكوبالقس

اسقفيةالناشر،القديمالعهدمقدمات:كنعانجورجيوهيبد.-46

.8591-الأولىالطبعة،القاهرة-العباسية-الشباب

العصرية-المطبعة(تعريب)المقدسةالأسفار:قوزييوسف47-

6691،الطبعسنةالثانيالجزء6591،الطبعسنةالأولالجزء،الموصل

رقم)15(.الثانيالجزءرقم)12(،الأولالجزءاللّه(،)كلامسلسلة

لإنكليزية:االمصادر

-1 New world translation of the holy scriptures. Brooklyn, New

York,.3.لأطهـ.8491

المتحدةالولايات،نيويورك،بروكلينالجديد،العالمترجمة،المقدسةالأسفار-

.8491مريكيةلأا
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لهتوياتا

الموضوع

مةالمقلى-

الحالية.التوراةعننبذة:الأولالفصل

التوراتيةالمصادرنظرية:الثانيالفصل

وأثرهماالتوراتيةالمصادربينوالتناقضالاختلاف:الثالثالفصل

الحالية.التوراةنصوصعلى

السامرية.التوراةفيالإلوهيميالمصدرتيارأثر:الرابعالفصل

الخاتمة

المصادر.فائمة

.تلهنوياا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمیة مختصة بكتب االستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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